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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196077-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kapcsolók
2016/S 110-196077
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
Árubeszerzés
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Széchenyi István tér 7–8.
Budapest
1051
Magyarország
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.1)

Név és címek
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK21264
Montevideo utca 16. b. ép.
Budapest
1037
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mmbf.hu

I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.6)

Fő tevékenység

09/06/2016
S110
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1 / 29

HL/S S110
09/06/2016
196077-2016-HU

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás

2 / 29

Egyéb tevékenység: földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Mérő és kapcsoló műszerek beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Hivatkozási szám: MFGT-MMBF/003/2015

II.1.2)

Fő CPV-kód
31214100

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. és az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek
beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen

II.1.7)

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 382 000 000.00 HUF

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Emerson műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
1. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Emerson műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Emerson és Asco átalakítók, szabályozók és vezérlők.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem
II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Az 1. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Emerson műszerek beszerzése 3 éves időszakban tekintetében
kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés b)
pontja alapján eredménytelen.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére ABB műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
2. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére ABB műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
ABB átalakítók és távadók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A 2. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére ABB műszerek beszerzése 3 éves időszakban tekintetében nem
érkezett részvételi jelentkezés, ezért a 2. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján
eredménytelen.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Danfoss kapcsolók beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 3
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II.2.2)

További CPV-kód(ok)
31214100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
3. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Danfoss kapcsolók beszerzése 3 éves időszakban.
Danfoss kapcsolók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Endress+Hauser műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
31214100
38421000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
4. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Endress+Hauser műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Endress+Hauser áramlásmérők, szintkapcsolók, távadók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
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A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A 4. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Endress+Hauser műszerek beszerzése 3 éves időszakban
tekintetében nem érkezett részvételi jelentkezés, ezért a 4. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 76. § (1)
bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Flowserve műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
5. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Flowserve műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Flowserve műszerek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
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II.2.14)

További információk
Az 5. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Flowserve műszerek beszerzése 3 éves időszakban
tekintetében nem érkezett részvételi jelentkezés, ezért az 5. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 76. § (1)
bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Pepperl+Fuchs műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
6. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Pepperl+Fuchs műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Pepperl+Fuchs műszerek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Phoenix Contact műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 7

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
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Magyarország.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
7. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Phoenix Contact műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Phoenix Contact műszerek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Turck műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
8. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Turck műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Turck műszerek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár
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II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére RMG kapcsolók beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 9

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
31214100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
9. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére RMG kapcsolók beszerzése 3 éves időszakban.
RMG kapcsolók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Samson műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 10

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
31214100
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
10. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Samson műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Samson kapcsolók, átalakítók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A 10. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Samson műszerek beszerzése 3 éves időszakban tekintetében
nem érkezett részvételi jelentkezés, ezért a 10. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja
alapján eredménytelen.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Wika műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 11

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
31214100
38425100
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
11. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Wika műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Wika, Magnetrol, Beta és PR Electronic manométerek, kapcsolók és távadók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
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A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.
II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Honeywell távadók műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 12

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
12. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Honeywell távadók beszerzése 3 éves időszakban.
Honeywell távadók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Nivelco műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 13
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II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
31214100
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
13. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Nivelco műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Nivelco kapcsolók, távadók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Waaree műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 14

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38425100
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
14. rész: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Waaree műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Waaree, Ashcroft és Instromet manométerek és mérők.
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A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére távadó műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 15

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
15. rész: Az MMBF Zrt. részére távadó műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Nyomás és hőmérséklet távadók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás
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II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére helyi mérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 16

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38425100
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
16. rész: Az MMBF Zrt. részére helyi mérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Manométerek, helyi mérők.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére kommunikációs műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 17

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
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17. rész: Az MMBF Zrt. részére kommunikációs műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Cason és Emerson DeltaV kommunikációs egységek, alkatrészek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A 17. rész: Az MMBF Zrt. részére kommunikációs műszerek beszerzése 3 éves időszakban tekintetében
kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés b)
pontja alapján eredménytelen.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére mennyiségmérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 18

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000
38421000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
18. rész: Az MMBF Zrt. részére mennyiségmérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Ultrahangos, örvényes, mágneses induktív áramlás és tömegáram mérők.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár
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II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére szintszabályozó-, szintmérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 19

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
19. rész: Az MMBF Zrt. részére szintszabályozó-, szintmérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
Úszós, rezgő villás szintkapcsolók, Magnetrol szinttávadó alkatrészek, szintszabályzók.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére villamos berendezések beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 20

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU

09/06/2016
S110
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

15 / 29

HL/S S110
09/06/2016
196077-2016-HU

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás

16 / 29

A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
20. rész: Az MMBF Zrt. részére villamos berendezések beszerzése 3 éves időszakban.
Frekvenciaváltók, villanymotorok, villamos hajtóművek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére egyéb műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Rész száma: 21

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38420000
31214100
38424000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretszerződés az MMBF Zrt. részére mérő és kapcsoló műszerek beszerzésére a szerződéskötéstől
számított 3 éves időszakban.
21. rész: Az MMBF Zrt. részére egyéb műszerek beszerzése 3 éves időszakban.
DeltaV, SIS modulok és eszközök, végállás jelzők, nyomáskapcsolók, gáz és láng érzékelők, elosztók,
elválasztók, relék.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában található meg.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
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Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú műszert és alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő műszerek gyártója nyilatkozattal elfogad.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Ár

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A 21. rész: Az MMBF Zrt. részére egyéb műszerek beszerzése 3 éves időszakban tekintetében kizárólag
érvénytelen ajánlat került benyújtásra ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 76 §(1) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 202-367541

IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 1
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Emerson műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 2
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére ABB műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Danfoss kapcsolók beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 4
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Endress+Hauser műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 5
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Flowserve műszerek beszerzése 3 éves időszakban
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Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2
Rész száma: 6
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Pepperl+Fuchs műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3
Rész száma: 7
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Phoenix Contact műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016
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V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4
Rész száma: 8
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Turck műszerek beszerzése 3 éves időszakban Turck műszerek
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
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A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5
Rész száma: 9
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére RMG kapcsolók beszerzése 3 éves időszakban RMG kapcsolók
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 10
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Samson műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6
Rész száma: 11
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Wika műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Component Kereskedelmi Kft.
Bácsalmás u. 1–3.
Budapest
1119
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7
Rész száma: 12
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Honeywell távadók beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8
Rész száma: 13
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Nivelco műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Nivelco Ipari Elektronika Zrt.
Dugonics u. 11.
Budapest
1043
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 000 000.00 HUF
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A szerződés/rész végleges összértéke: 2 000 000.00 HUF
V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9
Rész száma: 14
Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Waaree műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10
Rész száma: 15
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére távadó műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016
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V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

25 / 29

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11
Rész száma: 16
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére helyi mérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
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A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 17
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére kommunikációs műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12
Rész száma: 18
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére mennyiségmérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mérker 2007 Zrt.
Dózsa György út 96.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 80 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13
Rész száma: 19
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére szintszabályozó-, szintmérő műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Component Kereskedelmi Kft.
Bácsalmás u. 1–3.
Budapest
1119
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 50 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14
Rész száma: 20
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére villamos berendezések beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2016

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Volvarber Kft.
Rezgő u. 2.
Kecskemét
6000
Magyarország
NUTS-kód: HU331
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 21
Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére egyéb műszerek beszerzése 3 éves időszakban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)
További információk:
1) A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása a nyertes ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
— Component Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Bácsalmás u. 1–3.) kisvállalkozás,
— Mérker 2007 Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 96.) középvállalkozás,
— Nivelco Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) középvállalkozás,
— Volvarber Kft. (6000 Kecskemét, Rezgő u. 2.) kisvállalkozás.
2) Az érvényes ajánlatot tevők:
— 3., 6.,7, 8., 9., 12., 14.,1 5. rész: Mérker 2007 Zrt.(1068 Budapest, Dózsa György út 96.),
— 11.,19. rész: Component Kereskedelmi Kft.(1119 Budapest, Bácsalmás u. 1–3.),
— 13. rész: Mérker 2007 Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 96.), Nivelco Ipari Elektronika Zrt.(1043
Budapest, Dugonics u. 11.),
— 16. rész: Component Kereskedelmi Kft.(1119 Budapest, Bácsalmás u. 1–3.), Mérker 2007 Zrt.(1068
Budapest, Dózsa György út 96.),
— 18. rész: Flowell Kft.(1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. B. lph. 16.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2016
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