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Magyarország-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
2015/S 221-403592
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AK19661, Széchenyi
István tér 7–8., Címzett: dr. Nagy László Gábor, Budapest 1051, MAGYARORSZÁG.
Telefon: +36 307794151. Fax: +36 13547045. E-mail: nagylg@mfgt.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, 2015/S 212-387292)

Tárgy:
CPV:66000000, 66515200, 66516000
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
Vagyonbiztosítási szolgáltatások
Felelősségbiztosítási szolgáltatások
A következő helyett:
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjai szerint kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 122.§ (1) bekezdése és közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2.- 11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a
Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjainak hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
13.11.2015 (11:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
13.11.2015 (11:00)
VI.3) További információk:
3.) A részvételi jelentkezések bontási időpontja: 13.11.2015. 11.00 óra. Helye: A melléklet III. pontban meghatározott cím.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a részvételi jelentkezést benyújtók és az ajánlatkérő
képviselői. A részvételre jogosultakról és a bontási eljárásról további információkat a Kbt. 62. § tartalmazza.
12.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint
egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf
formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A Magyar
Földgáztároló Zrt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016.
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évre – Részvételi jelentkezés 2015. 11. 13.-án 11.00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
Helyesen:
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés b)–d), illetve f) pontjai szerint kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 122. § (1) bekezdése és közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a
Kbt. 57. § (1) bekezdés b)–d), illetve f) pontjainak hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
18.11.2015 (11:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
18.11.2015 (11:00)
VI.3) További információk:
3.) A részvételi jelentkezések bontási időpontja: 18.11.2015. 11:00 óra. Helye: A melléklet III. pontban meghatározott cím.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a részvételi jelentkezést benyújtók és az ajánlatkérő
képviselői. A részvételre jogosultakról és a bontási eljárásról további információkat a Kbt. 62. § tartalmazza.
12.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint
egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf
formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A Magyar
Földgáztároló Zrt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016.
évre – Részvételi jelentkezés 18.11.2015-án 11:00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
A részvételi dokumentáció eljárási dátumait tartalmazó pontjai, a kizáró okok magyarázatára vonatkozó pontja és a kizáró
okokkal kapcsolatos iratminta kerül módosításra.
A módosított részvételi dokumentáció a részvételi felhívás VI.3.10. pontban megjelöltek szerint kerül átadásra bármely
érdekelt gazdasági szereplő részére a dokumentáció igénylése esetén. Az eredeti részvételi dokumentációt átvevők
részére elektronikus úton kerül megküldésre a módosított részvételi dokumentáció.
Ajánlatkérő az eljárási határidőket a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a beszerzés
sürgősségére tekintettel határozta meg.
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