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Ajánlatkérő:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Magyarország, Hajdú-Bihar megye, a Magyar
Földgáztároló Zrt. Hajdúszoboszlói földgáztároló
területe

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása
céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Nagy László Gábor

Telefon: +36 307794151

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft.

Postai cím: Bartók Béla út 79. félemelet 5.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató x

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

x Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez
kötött hálózatok gázzal történő ellátása

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Léghűtő telepítés kiviteli tervezése a Hajdúszoboszlói FGT-re

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Magyarország, Hajdú-Bihar megye, a Magyar Földgáztároló Zrt. Hajdúszoboszlói földgáztároló
területe

NUTS-kód HU321

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/05/04 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszlói földgáztárolójában léghűtő 
telepítés kivitelezésének tervezői feladatainak ellátására az ajánlattételi dokumentáció műszaki 
tartalmának megfelelően, beleértve a kiviteli tervek és a szükséges közbeszerzési eljárások
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műszaki dokumentációjának elkészítését és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzését,
valamint a tervezői művezetői tevékenység ellátását. 
- részletes műszaki és technológiai tervdokumentáció(k) elkészítése, 
- építési és hatósági engedélyek beszerzése, 
- a betervezett gépek, készülékek és berendezések műszaki specifikációinak elkészítése, valamint
PED szerinti gyártáshoz a készülékek terveinek elkészítése, 
- a berendezések beszerzéséhez műszaki tenderdokumentáció elkészítése, 
- a kivitelezési építési beruházás beszerzéséhez műszaki tenderdokumentáció elkészítése, 
- a közbeszerzési eljárások során műszaki szakértői, tanácsadói közreműködés, 
- Tervezői művezetési tevékenység ellátása a tárgyi beruházás megvalósítása és a műszaki
átadás-átvétel során. 
Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbi formátumok szerint kéri az anyagok benyújtását: 
- Irányítás technika és villamosenergia ellátás tervek EPLAN P8 formátum, 
- anyag és energia mérleg: Aspentech high sys folyamatmodellező vagy ezzel egyenértékű, 
- Nyomástartó edények tervezése és méretezése: AUTO-CAD és CADMATIC D3 vagy ezekkel
egyenértékű, 
- Létesítménytervezési szoftver: OHMTECH-VVD vagy ezzel egyenértékű, 
- Statikai szoftver: AXIS VM vagy ezzel egyenértékű. 
Ütemezés: 
1. szakasz határidő: 
Építési engedély kérelemhez szükséges terveknek a zsűri alapján javított és elfogadott
változatának, továbbá a hűtők, szeparátorok, és biztonsági elzárószerelvények, nagy átmérőjű
szerelvények és visszacsapószelepek (150-es átmérő felett) ellenkarimával és szegcsavarral,
mérőszakaszok - és minden további, itt fel nem sorolt, minimum 8 hét szállítási
határidejű/átépítésű egyéb fődarabok- specifikációjának, az Ajánlatkérő részére való átadása. 
Építési engedély kérelem benyújtása a Miskolci Bányakapitányságnak 
2. szakasz határidő: (kötbér köteles) 
A zsűri alapján javított és elfogadott teljes körű kiviteli terveknek és a közbeszerzési eljárásokhoz
szükséges dokumentációknak az Ajánlatkérő részére való átadása. 
3. szakasz határidő: 
Építési engedély alapján a kiviteli tervek és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentációk
revíziója és a szükséges módosítások átvezetése után a zsűri alapján javított és elfogadott
változatnak az Ajánlatkérő részére való átadása. 
4. szakasz határidő (kötbér köteles): 
A kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása. A próbaüzemben való közreműködés.
Részvétel a „D” terv elkészítésében 
Korábbi teljesítésre valamennyi határidő tekintetében van lehetőség. 
A részletes műszaki tartalom és ütemezés az ajánlattételi dokumentációban került
meghatározásra. 
Becsült érték áfa nélkül: 50.000.000 HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2

71320000-7
71321000-4
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71356400-2
71356300-1

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 32600000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/05/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2017/09/01 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
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 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
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III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 020 - 033113

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/29 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1095 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/02 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 098 - 178194

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/22 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8386 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/27 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződés: 
4.1. A Vállalkozói díj: nettó 32.600.000,- Ft, azaz harminckétmillió-hatszázezer forint, mely 
tartalmaz tervezői művezetésre vonatkozóan 20 mérnöknapot/8 óra. 
A 4.1. pont helyébe az alábbi szöveg lépett: 
4.1. A Vállalkozói díj: nettó 30.600.000,- Ft, azaz harmincmillió-hatszázezer forint, mely tartalmaz 
tervezői művezetésre vonatkozóan 4 mérnöknapot/8 óra. 
 
Eredeti szerződés: 
4.5. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes. 
d) 4. szakasz (2017.09.01.) nettó 2.400.000,-Ft - Tervezői művezetés összege 
A 4.5. d) pont helyébe az alábbi szöveg lépett: 
4.5. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.
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d) 4. szakasz (2017.09.01.) nettó 400.000,-Ft - Tervezői művezetés összege

IV.1.3) A módosítás indoka:

A kiviteli tervek részletessége és műszaki színvonala alapján a kivitelező nem tart igényt hosszabb
idejű tervezői művezetésre.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2015/11/16 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A szerződés módosításával és a jelen tájékoztatóval egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/31 (év/hó/nap)
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