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1) Eljárás ismertetése: 
 
A közbeszerzési eljárás a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§ (1) 
bekezdés d) pontja alapján lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.  
 
A keretmegállapodásos eljárás adatai: 
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 
éves időszakban 
 
Keretmegállapodás szerződéses értéke áfa nélkül: 200.000.000 HUF 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód): 
Fő tárgy  09132100-4 
További tárgy(ak) 09134220-5 
 30163100-0 
 
A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150., 
továbbiakban: Ajánlatkérő) a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást a 
2011. évi CVIII. törvény II. része, XIV. Fejezete és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 
folytatta le. 
 
A részvételi felhívás 2015/S 213-390212 számon 2015. november 04-én jelent meg a TED-en, míg a 
Közbeszerzési Értesítő 125. számában 2015. november 04-én került közzétételre 22026/2015 
számon. 
 
A keretmegállapodás megkötéséről szóló tájékozató 2017. január 17-én 2017/S 011-016469 
számon jelent meg a TED-en, míg a Közbeszerzési Értesítő 8. számában 2017. január 18-án került 
közzétételre 575/2017 számon. 
 
2) Közbeszerzési eljárás kiegészítő rendelkezései: 
 
Ajánlatkérő a „Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre.” tárgyú 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívásban a 
keretmegállapodás megkötésére szolgáló eljárásban meghatározottakkal összhangban az alábbiakat 
írja elő meghatározottak kiegészítésére: 
 

1. Az ajánlati ár meghatározása a keretmegállapodásos eljárás költségbontása alapján történik. 
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban sem teszi lehetővé projekttársaság (gazdálkodó szervezet) 

létrehozatalát. 
3. A részletes műszaki tartalom és a szerződéses feltételek a keretmegállapodásban találhatók 

meg. 
4. A jogszabályoknak megfelelő részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás szövege 

tartalmazza. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő 
ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára. Az ajánlatkérő előleget nem 
fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. 

 
3) Iratminták: 
 
Ajánlatkérő iratmintaként kizárólag felolvasólap mintát bocsát rendelkezésre.  
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IRATMINTA 

 
AJÁNLAT  

FELOLVASÓLAP 
 

 

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-
150.), mint Ajánlatkérő „Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a 
szerződéskötéstől számított 4 éves időszakban” tárgyú keretmegállapodása alapján 
megindított „Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre.” 
tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása során 
 

Ajánlattevő neve:  

székhelye:  

 

Az Ajánlattételi Felhívás átvizsgálása és értelmezése után az abban foglalt részleteses 

feltételeket elfogadva a szerződés teljesítését vállaljuk a keretmegállapodásban foglaltak 

szerint. 

 

Ajánlati ár:  nettó………………………………………………..HUF 

 

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz. 

 

Ajánlatunkat a keretmegállapodás megkötésének alapjául szolgáló eljárásban benyújtott 

ajánlatunk alapján, annak figyelembevételével készítettük el.  

 

 

Budapest, 2017. március …. 

 

 ……………………………………………......... 

 ajánlattevő 
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