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I.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

EURÓPAI UNIÓ
Az
Európai
Unió
Hivatalos
Lapjának
Kiegészítő
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu

Kiadványa

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
2004/17/EK IRÁNYELV

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos

név:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

AK19661

Postai

cím:

Széchenyi István tér 7-8.
Város:

Postai

Budapest

1051

irányítószám:

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási

pont(ok):

Telefon:

+36 307794151

Címzett:

dr. Nagy László Gábor
E-mail:

Fax:

kozbeszerzes@mfgt.hu

+36 13547045

Internetcím(ek)
(adott
esetben)
Az
ajánlatkérő
általános
címe
(URL):
www.magyarfoldgaztarolo.hu
A
felhasználói
oldal
címe
(URL):
Elektronikus
hozzáférés
az
információkhoz
(URL):
Az
ajánlatok
és
a
részvételi
jelentkezések
elektronikus
benyújtása
(URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő
címen szerezhetők be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[x] Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
I.2) Fő tevékenység
[x] Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása
[ ] Villamos energia
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag

[ ] Vasúti szolgáltatások
[
]
Városi
vasúti,
szolgáltatások
[ ] Kikötői tevékenységek
[ ] Repülőtéri tevékenységek
[ ] Egyéb: (nevezze meg)
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feltárása és kitermelése
[ ] Víz
[ ] Postai szolgáltatások

„Kitörés elhárítás”

Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett
helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [ x] nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás
nyújtása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel
a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatásmegrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet

A szolgáltatási kategóriákat lásd a
C2. mellékletben

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

A teljesítés helye

Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók területe
NUTS-kód HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál
kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően 1 éves időszakban.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy

76000000-3

További tárgy(ak)

76110000-7
76450000-2

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [ x] igen [ ] nem
II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

[ ] valamennyi részre

II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [ ] nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál
kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően 1 éves időszakban
A kitöréselhárítás rendelkezésre állási és aktív beavatkozói teljes ellátása a Magyar
Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók üzemelő és nem üzemelő CH kútjainál
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentációban kerül meghatározásra.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF
vagy
és között. Pénznem:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
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(ha
ismert)
A
vételi
jog
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

(opció)

gyakorlásának

tervezett

ideje:

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható [ ] igen [ x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között
(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés: 2016/02/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2017/01/31 (nap/hónap/év)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha súlyos
szerződésszegése miatt a szerződés felmondásra kerül. Mértéke: a meghiúsulással érintett
szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 25%-a.
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó havária esetén történő felvonulás esetén neki felróhatóan
késedelmesen teljesít, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel
érintett szerződéses mennyiségre, vagy a megrendelésben érintett mennyiségre eső nettó
vállalkozási díj 2%-a/óra, de maximum 24%
Jótállás: a nyertes ajánlattevő a szolgáltatás átadás-átvételétől számított 12 hónap jótállást
köteles vállalni az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A jogszabályoknak megfelelő részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő
átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdése Ptk. 6:130. § (1) - (2)
bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.
A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [ x] nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§-16. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. §-a alapján, a jelentkezésben z ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5.
§ (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje a felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójáról.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező(k)
figyelmét hogy az igazolások már a részvételi jelentkezésben is benyújthatóak. Amennyiben a
beszámoló a céginformációs szolgálat megtalálható, úgy beküldése nem szükséges.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (9) bekezdései, valamint a
321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. §-a.
P1. a Kbt. 65. § (1) a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint
az előző 3 üzleti évi, vagy ha a részvételre jelentkező ezt követően kezdte meg működését,
akkor a működését megkezdő évet is figyelembe véve a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója - attól függően, hogy tevékenységét mikor kezdte. A Kbt. 69. § (11) bekezdésben
foglalt esetben a beszámoló benyújtása nem szükséges. Külföldi részvételre jelentkező
esetében a fenti időszakra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás benyújtása szükséges
magyar fordításban. Amennyiben részvételre jelentkező a szükséges irattal azért nem
rendelkezik, mert a megadott időszakon kívül jött létre, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.
§ (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alkalmasságát igazolhatja a beszerzés tárgya
szerinti, minimálisan P1. pont alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok rovatban megadott
értékű szolgáltatásairól szóló nyilatkozattal is. A P1. pontban foglalt követelménynek a közös
részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (árbevétel vonatkozásában), illetve
elegendő, ha közülük egy (éves beszámoló adatok)felel meg.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése alapján a P1. alkalmassági követelménynek a közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek úgy, hogy az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük legalább egy teljes mértékben megfelel
A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre
jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
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köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező ha a részvételi felhívás feladásának napjától
számított, utolsó mindhárom három lezárt üzleti évben az üzemi-üzleti tevékenység szerinti
eredménye negatív volt.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes
időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az eredménykimutatás nem lehetséges, akkor az alkalmasságát a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontban foglaltakra tekintettel
igazolhatja a közbeszerzés tárgya szerinti (CH ipar területén kitöréselhárítási szolgáltatások
nyújtása) legalább nettó 30.000.000 HUF árbevétellel.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes
időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után
kezdte meg a működését, akkor az alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés b) pontban foglaltakra tekintettel igazolhatja a közbeszerzés tárgya szerinti (CH ipar
területén kitöréselhárítási szolgáltatások nyújtása) legalább nettó 10.000.000 HUF
árbevétellel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés,
21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év
legjelentősebb a CH ipar területén kitöréselhárítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó
referenciáinak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének
megfelelő módon. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a
szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét
(a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M2.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.)
Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon
szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolni kell a szakemberek
tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajzait, a végzettségüket és/vagy
képzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolati példányait és saját kezűleg aláírt
szándéknyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a
teljesítésben.
M3.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.)
Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendelkezésére
álló eszközök, berendezések részletes felsorolását, ismertetését és a rendelkezésre állás
jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás). Az
ismertetésnek tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek
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való megfelelés egyértelműen megállapítható. Valamint nyilatkozatot arról, hogy az eszközök a
szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni.
M4.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani a jelentkezésében 321/2015. (X. 30.)
Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 24.§ (4)
bekezdés alapján a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű)
tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes
ismertetését, továbbá az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel
egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését, valamint az OHSAS
18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az
ezzel egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes
ismertetését.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező(k)
figyelmét hogy az M1.- M4.) pont szerinti igazolások már a részvételi jelentkezésben is
benyújthatóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben nem rendelkezik CH
ipar területén kitöréselhárítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó összesen legalább nettó
10.000.000 HUF értékű referenciával, mely legalább 10 db üzemelő CH kút és legalább 10 db
nem üzemelő CH kút rendelkezésre állására kiterjed.
M2.) nem rendelkezik legalább 10 fő olyan szakemberrel, akik szakmai gyakorlata egyenként
min 3 éves kitöréselhárítási mentőcsapat tagságra is kiterjed.
M3.) - nem rendelkezik a szerződés teljes futamidejére az alábbi eszközökkel:
a) min. 3 db egyenként min 4m3/perc teljesítményű monitorba épített vízágyúval.
b) min. 1 db gázturbinás oltóberendezéssel,
M4.) ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által
tanúsított
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9000, vagy azzal
egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel, továbbá
b) ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, illetve ezzel egyenértékű környezetirányítási
intézkedéssel, valamint
c) OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerrel, illetve
ezzel egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedéssel.
Az M1.) alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel együttesen is
teljesíthető.
A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre
jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [x]
igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos

[x] Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás
egyes típusai esetében) [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3)
szakaszban (További információk) kell megadni)

IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs
lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [ x] nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

MFGT/26/2015
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén)
[ ] Időszakos előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

10 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [ x] nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

EN

[ ] Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [ x] nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [ x] nem
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(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk: (adott esetben)

1.) A részvételi jelentkezést a Kbt. 66. § alapján kell megtenni.
2.) Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, úgy a
postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen a részvételi jelentkezési határidő
lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát
képezik. A részvételi jelentkezés személyes vagy megbízott útján történő benyújtása esetére az
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezés
benyújtási címre történő bejutás a beléptető és biztonsági rendszer miatt több - akár 10 percet is igénybe vehet, amelyet a részvételi jelentkezés leadásával összefüggésben
részvételre jelentkezőnek figyelembe kell vennie.
3.) 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 a részvételre jelentkező nevét és címét, valamint az
alábbi szöveget: „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál
kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtása - Részvételi jelentkezés 2015. december 22-én 10.00
óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban
benyújtott eredeti példány alapján történik.
4.) A részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele a közbeszerzési dokumentumok
elektronikus úton történő elérése. A közbeszerzési dokumentumok továbbadása vagy
közzététele a részvételre jelentkező részéről nem megengedett. A részvételi dokumentáció
letöltése a VI.3.5. e pont szerinti címen a részvételre jelentkezési határidő lejártának napján
9.00 órától 10.00 óráig történik.
5.) Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább a részvételre
jelentkezőnek vagy egy megnevezett alvállalkozónak a fentiek szerint el kell érnie (a
közbeszerzési dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele)
(Kbt. 57. § (2) bekezdés). A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető
térítésmentesen
valamennyi
érdeklődő
gazdasági
szereplő
részére
a
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/AktualisEljarasok/Lapok/default.aspx
címen a jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt. Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő
tájékoztatásokat ugyanezen a címen teszi közzé. Ajánlatkérő kéri az érdeklődő gazdasági
szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentum letöltéséről az adatai (érdeklődő gazdasági
szereplő neve, címe és elérhetőségei, telefo és e-mail cím) tájékoztassa Ajánlatkérő
képviselőit.
6. Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők - a megfelelő jelentkezés érdekében kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, amelyre az ajánlatkérőnek részvételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadnia a Kbt. 56. §-a
alapján.
7. Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint.
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8. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az aláírással bíró személy(ek) aláírási címpéldányát.
Amennyiben meghatalmazott ír alá, azt teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,
amely tartalmazza az aláírásra jogosult meghatalmazó, meghatalmazott és 2 tanú aláírását is.
A meghatalmazó aláírási címpéldányát ez esetben is csatolni kell. A dokumentumokat
elegendő egyszerű másolatban csatolni.
9. Részvételre jelentkező köteles kitölteni és jelentkezése mellé csatolni az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot, amely a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumának a részét
képezi et
10. Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők - a megfelelő jelentkezés érdekében
- kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, amelyre az ajánlatkérőnek részvételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadnia a Kbt. 56. §-a
alapján.
11. Közös részvételre jelentkezők esetén csatolni kell a részvételre jelentkezők
megállapodásának megfelelően, a Kbt. 35. §-ban előírt tartalommal rendelkező nyilatkozatot.
12. A részvételre jelentkező jelentkezéséhez köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4)
bekezdés szerint.
13. Részvételi szakasz eredményéről az összegezés megküldésével való tájékoztatás szóló
tájékoztató megküldésének tervezett időpontja: 2015.12.31. Ajánlattételi felhívás
megküldésének tervezett időpontja: 2015.12.31.
14.) A tárgyalás tervezett időpontja: 2016.01.15. 10.00 óra. A tárgyalásokat az ajánlattételi
szakaszban az ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel egyszerre és együttesen tartja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő csak abban az esetben tart több tárgyalást, ha szerződéses feltételek és a műszaki
kérdések az első tárgyaláson nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az
aktuális tárgyalási napon adja meg az ajánlatkérő. Az ajánlati ár módosítása csak a szerződéses
feltételek és a műszaki kérdések tisztázása után lehetséges. Ajánlattevőknek a műszaki és
szerződéses feltételek tisztázása után lesz lehetőségük az ajánlat áruk egy alkalommal való
módosítására, melyet a tárgyaláson meghatározott időpontban és helyen írásban és
cégszerűen aláírva kell benyújtaniuk. Az ajánlattevőknek a tárgyaláson megadott időpontban
írásban kell megadniuk a végleges ajánlati áraikat és azok alátámasztására szolgáló
költségbontásaikat. A módosított ajánlatok a benyújtásukra meghatározott időpontban
kerülnek felbontásra és haladéktalanul ismertetésre kerülnek végleges árak. A végső ajánlatok
megadásával és a tárgyalás ezt követő berekesztésével ajánlati kötöttség jön létre.
15.) Ajánlati szakasz eredményéről szóló tájékoztató kiküldésének tervezett dátuma:
2016.01.18.
16.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2016.01.29.
17.) Részvételre jelentkezők által benyújtott iratok egyszerű másolati formában is beadhatóak
(Kbt. 47. § (2) bekezdés). Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
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benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A részvételi jelentkezést magyar, vagy
angol nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar. vagy angol nyelvű
dokumentumot - fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, a részvételi jelentkezésben csatolt
dokumentum stb. nem magyar. vagy angol nyelven került kiállításra, úgy annak a részvételre
jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás
eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a részvételre jelentkező
cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
18.) Az általános szabályozásra vonatkozó információk:
- adózással kapcsolatos jogszabályok: (URL) www.nav.gov.hu
- környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: (URL) www.vm.gov.hu
munkavédelemmel
és
munkafeltételekkel
kapcsolatos
jogszabályok:
http://www.mbfh.hu/

(URL)

19.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § - 36. § szabályainak betartására.
20.) A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeit a dokumentáció
tartalmazza.
21.) Részvételi jelentkezések bontási időpontja: 2015.12.22. 10.00 óra. Helye: I.1. 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. 68. § tartalmazza.
22.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
23.) Ajánlatkérő a pénzügyi, műszaki, gazdasági alkalmassági feltételek estén a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételeket ír elő.
18. Ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, bírálati szempont szerint
bírálja el az ajánlatkérő az alábbi részszempontok szerint:
Részszempont, súlyszám:
1. ajánlati egységár: 90;
2. jótállás időtartama: 10.
Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
1. részszempont esetében relatív értékarányosítás.
2. részszempont esetében: abszolút értékelési módszer, lineáris függvények alapján.
24.) Részajánlattétel lehetősége jelen közbeszerzési eljárásban nem áll fenn a beszerzés
tárgyának természetére való tekintettel. (A kitöréselhárítási tevékenység a tevékenység jellege
alapján nem bontható részekre.).
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25.) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
26.) A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget a részvételre jelentkezőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményétől.
27.) A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés
megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell,
hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő és a III.2.3. M2) pont
szerinti szakemberek mindegyike rendelkezzen érvényes bányabiztonsági vizsgával, érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával, valamint, ezen szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő
által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott az Ajánlatkérő által térítés
nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a biztonsági sávba és az
RB-s területre való belépést és munkavégzést kizárólag az előző feltételeknek megfelelő
szakembereknek és a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések
viselése és használata esetén engedélyezi.
28.) Ajánlatkérő a részvételi határidőt a 307/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és
az ajánlattételi határidőt 7. § (3) bekezdése szerinti sürgősségre való tekintettel állapította
meg.
29.) Jelen hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül
közzétételre.
30.) A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint
kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos

név:

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai

cím:

Riadó utca 5.
Város:

Postai

Budapest

1026

irányítószám:

Ország:

HU

E-mail:

Telefon:

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828594

Internetcím (URL):

Fax:

www.kozbeszerzes.hu

+36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos

név:

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai

cím:

Riadó utca 5.
Város:

Postai

Budapest

1026

irányítószám:

Ország:

HU

E-mail:

Telefon:

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828594

Internetcím (URL):

Fax:

www.kozbeszerzes.hu

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: (nap/hónap/év)
A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási

Ország:
pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos

név:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti
ismert)
AK19661

Postai

azonosító:(ha

cím:

Széchenyi István tér 7-8.
Város:

Postai

Budapest

1051

irányítószám:

Ország:

HU

Kapcsolattartási

pont(ok):

Telefon:

+36 307239125

Címzett:
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Megyes-Abonyi Ágnes
E-mail:

Fax:

kozbeszerzes@mfgt.hu

+36 13547045

Internetcím

(URL):

http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/AktualisEljarasok/Lapok/default.aspx
III) C ímek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos

név:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

AK19661

Postai

cím:

Széchenyi István tér 7-8.
Város:

Postai

Budapest

1051

irányítószám:

Ország:

HU

Kapcsolattartási

pont(ok):

Címzett:

Telefon:
+36 307239125

Megyes-Abonyi Ágnes
E-mail:

Fax:

kozbeszerzes@mfgt.hu

+36 13547045

Internetcím (URL):
I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert):

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
3) Mennyiség:
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
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5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK
2004/17/EK IRÁNYELV
Kategória
száma [ 1]
1
2
3
4
5

Tárgy
Karbantartási és javítási szolgáltatások
Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása
Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4

7
8
9
10
11
12

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési
és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások;
műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
Reklámszolgáltatások
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

13
14
15
16
Kategória
száma [7 ]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tárgy
Szállodai és éttermi szolgáltatások
Vasúti szállítási szolgáltatások
Vízi szállítási szolgáltatások
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
Jogi szolgáltatások
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő
épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő
megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés
megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő
hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
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6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
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II.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A részvételi jelentkezésben ajánlati árat, szerződéses feltételeket tilos megadni és ezek
megadása a részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánítását eredményezi!
A részvételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a
felhívásban szereplők az irányadóak!

2.1.

Bevezetés

A részvételre jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezőnek, (továbbiakban együttesen:
részvételre jelentkezők) a Részvételi Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező
okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával
kell részvételi jelentkezését benyújtania.
Ha a Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található
vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve a részvételi jelentkezéshez
mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is
mellékelhető.
A részvételre jelentkező felelősséggel tartozik a részvételi jelentkezésben közölt adatok és
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezés megkönnyítése érdekében a Dokumentációt letöltők
kérésére az iratmintákat szerkeszthető formátumban, e-mailben megküldi a Dokumentációt
átvevők által megjelölt e-mail címre.
A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek eltérései esetén a TED adatbázisban (Tenders
Electronic Daily) – az Európai Unió hivatalos lapja - megjelent felhívás az irányadó.

2.2.

A részvételi jelentkezés pontossága

Részvételre jelentkező kötelezettségét képezi – a Részvételi Felhívás és Dokumentáció gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény,
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Részvételre jelentkező köteles a Részvételi Felhívásban, a Dokumentációban és Ajánlatkérő által
– a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott – minden információ pontosságáról meggyőződni.
A részvételi jelentkezés előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy a részvételi
jelentkezéshez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Részvételre
jelentkező terhére esik.
A Részvételre jelentkező eljárási cselekményeinek a meghatározott időpontig teljesülnie kell, az
időpont bármilyen elmulasztása a részvételre jelentkező terhére esik.
20 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés benyújtását követően nem veszi figyelembe Részvételre
jelentkezőnek - a pontos információk hiányára hivatkozó – részvételi jelentkezés módosítására
vonatkozó kérelmét.
A részvételi jelentkezéshez szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a
Dokumentáció 2.8. pontjában részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.

2.3.

A részvételi jelentkezés teljessége

Részvételre jelentkezőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - a Részvételi
Felhívásban, a Dokumentációban és a részvételre jelentkezők kérdéseire adott válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie.
Részvételre jelentkező kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után,
ha Részvételre jelentkező részvételi jelentkezését - az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem felel
meg a Részvételi Felhívásban, a Dokumentációban, és a részvételre jelentkezők által feltett
kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

2.4.

Rész- vagy többváltozatú jelentkezés / ajánlat

Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárás során részvételi jelentkezést csak a teljes
mennyiségre nyújthat be.
A beszerzés teljes mennyisége helyett a beszerzés csak valamely részére benyújtott részvételi
jelentkezés érvénytelennek minősül.
Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlatot csak a teljes
mennyiségre nyújthat be.
Az ajánlattételi szakaszban benyújtott részajánlat érvénytelennek minősül.
Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában többváltozatú, alternatív
ajánlatot nem nyújthat be.
Az ajánlattételi szakaszban benyújtott alternatív ajánlat érvénytelennek minősül, de az
egyidejűleg benyújtott teljes körű alapajánlatot nem teszi érvénytelenné.

2.5.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő a tárgyalásos közbeszerzési eljárásban valamennyi részvételre jelentkező részére
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, a Részvételi Felhívásban vagy a Dokumentációban a
részvételi jelentkezés részeként benyújtandó egyéb iratok utólagos csatolására, illetve
alakszerűségeinek, hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás kiterjed továbbá az egyéb – a
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részvételi jelentkezéssel kapcsolatos – formai hiányosságok pótlására is. A hiánypótlás keretében
a részvételi jelentkezés elbírálásra kerülő tartalmi elemei nem módosíthatók.
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott részvételi jelentkezés
hiányait és az azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eredménytelen
eltelte után a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a hiánypótlás elrendelésének
tényéről, és a pótolandó hiányosságokról az összes Részvételre jelentkezőt egyidejűleg,
közvetlenül írásban tájékoztatja.
A hiánypótlás keretében Részvételre jelentkezőnek csak a hiánypótlási felhívásban előírt
dokumentum(ok)at kell benyújtania. A hiánypótlás keretében nem kell a hiánypótlást a pótolt
dokumentumokkal egybefűzött részvételi jelentkezés formájában előterjeszteni.
A hiánypótlást kizárólag papíralapú formában lehet benyújtani. (Fax és e-mail nem fogadható el!)
A hiánypótlási határidő lejártáig az Ajánlatkérő részére minden részvételre jelentkező benyújthat
a részvételi jelentkezésében be nem nyújtott olyan iratokat, melyek a hiánypótlási felhívásban
nem szerepelnek.
Ha Részvételre jelentkező a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn
belül nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott részvételi
jelentkezést veszi figyelembe a hiányosságok joghatásának megítélése során.
Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással a részvételre
jelentkező a részvételre jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

2.6.

A részvételi jelentkezés készítésének költségei

A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával és Részvételre jelentkezőnek a
közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
Részvételre jelentkezőt terheli.

2.7.

A részvételi jelentkezés módosítása és visszavonása

Részvételre jelentkező részvételi jelentkezését legkésőbb a részvételi határidő lejártáig – a
Dokumentáció IV. fejezetében meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan
betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja.
A módosított részvételi jelentkezés csomagolásán „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe
tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtása - Részvételi jelentkezés 2015.
december 22-én 10.00 óra előtt felbontani tilos!” „MÓDOSÍTÁS” megjelölést kell feltüntetni.
Az előírt részvételi jelentkezési határidő után előterjesztett részvételi jelentkezést, illetve
módosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártát követően részvételi jelentkezését még
Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja.
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Nem minősül módosításnak a részvételi jelentkezésben benyújtott iratok, nyilatkozatok Kbt.
rendelkezéseinek megfelelő és jogszerűen lehetséges pontosítás, akkor sem, ha az valamely
okirat módosítását eredményezi.
Részvételre jelentkező a Részvételi Felhívásban meghatározott részvételi határidő lejártáig (a
részvételi jelentkezések felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény
nélkül visszavonhatja részvételi jelentkezését. Részvételre jelentkezőnek a visszavonás tényét a
cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt – ajánlott
küldeményben, vagy személyes átadás útján – a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt
kézbesítenie Ajánlatkérő részére.
Ha Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt vonja vissza részvételre
jelentkezését, az esetben Ajánlatkérő a visszavont részvételi jelentkezést részére a részvételi
jelentkezési határidő lejárta előtt átadás átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett visszaszolgáltatja.
Amennyiben a részvételi jelentkezési határidő előtt visszavont részvételi jelentkezést a részvételi
jelentkezési határidő előtt részvételre jelentkező nem veszi át, akkor részére a részvételi
jelentkezés csak az iratőrzési idő (5 év) lejárta után szolgáltatható vissza. A részvételre
jelentkezés visszavonása esetén a Részvételi jelentkezés nem vehető figyelembe.
Ha Részvételre jelentkező a részvételre jelentkezési határidő lejárta után vonja vissza részvételi
jelentkezését, a visszavont részvételi jelentkezés csak az iratőrzési határidő lejárta után jár vissza.
Ajánlatkérő a Részvételre jelentkező részvételi jelentkezési határidő után visszavont
jelentkezésével összefüggő esetleges kárát a 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint
érvényesítheti.

2.8.

Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás

A Részvételi Felhívásban és a Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál a
Részvételre jelentkezők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az
Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik a Részvételi Felhívásban és a
Dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását.
A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, vagy E-mailben történhet,
Ajánlatkérő Részvételre jelentkezővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat.
A közbeszerzési eljárásban érintett gazdálkodó szervezet képviselői, illetve egyéb érdeklődők a
részvételi felhívás I.1. pontja szerinti címen 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. VII. emelet
címen, munkanapokon 09.00 - től 15.00 óráig, de legkésőbb a részvételi határidő lejártáig (2015.
december 22-én 09.00-tól 10.00-ig) a közbeszerzési dokumentumba betekintést kérhetnek.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem tart helyszíni konzultációt.
Részvételre jelentkező a megalapozott részvételi jelentkezéshez – levélben, telefaxon, vagy Emailben – kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől a Részvételi Felhívásban és a
Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 7
nappal a Részvételi Felhívásban meghatározottak figyelembevételével. A részvételi jelentkezési
határidő lejárta előtti 7. napot követően, de legkésőbb a 4. nap 09:00 órájáig benyújtott
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kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréseket Ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni,
illetve azokra választ adni, ilyen esetekben ajánlatkérő csak azokat a kérdéseket válaszolja
meg, amelyek a megalapozott részvételre jelentkezés benyújtásához szükségesek. A részvételi
jelentkezési határidő lejárta előtti 4. napot követő kérdéseket Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de a kérdést
feltevő Részvételre jelentkező megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek és valamennyi
részvételi dokumentációt átvevő cég részére közvetlenül a részvételi határidő lejárta előtt
legkésőbb
4
nappal
a
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/AktualisEljarasok/Lapok/default.aspx
a
jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt rendelkezésre bocsátja.
Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
figyelembevételével kimunkálni és benyújtani.

2.9.

A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása és ellenértéke

A Dokumentációnak Ajánlatkérőtől történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
Közös részvételi jelentkezés esetén elég a közös részvételi jelentkezés benyújtói közül egynek
átvennie a Dokumentációt.
Részvételre jelentkező az általa átvett Dokumentációt nem adhatja tovább, azt nem
publikálhatja.
Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább a részvételre jelentkezőnek
vagy egy megnevezett alvállalkozónak a fentiek szerint el kell érnie (a közbeszerzési
dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt. 57. § (2)
bekezdés).
A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető térítésmentesen valamennyi
érdeklődő
gazdasági
szereplő
részére
a
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/AktualisEljarasok/Lapok/default.aspx
címen a jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt.
A közbeszerzési dokumentum .pdf formátumban szabadon letölthető. A részvételre jelentkezés
megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum iratmintáit – erre
vonatkozó kérés esetén megküldi e-mail-ban a dokumentációt letöltők részére az általuk
megadott e-mail címre.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat ugyanezen a címen teszi közzé.
Ajánlatkérő kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentum
letöltéséről az adatairól (érdeklődő gazdasági szereplő neve, címe és elérhetőségei, telefon és email cím) tájékoztassa Ajánlatkérő képviselőit.
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A Részvételi Felhívás, illetve Részvételi dokumentáció módosítása

Ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig módosíthatja a Részvételi Felhívásban, illetve a
Dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja a Részvételi Felhívást.
Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást, illetve egyéb írásbeli
értesítést küld a dokumentációt ezen időpontig átvevők részére.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdés rendelkezésének megfelelően kiegészítő tájékoztatásban is
módosíthatja a Részvételi Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott – belső
ellentmondást, vagy semmisnek nyilvánítani kívánt – feltételeket.

2.11.

Tájékoztató a határidőkről

A tájékoztatás kérés határideje:
A kiegészítő tájékoztatás megküldés határideje:
A részvételi dokumentáció átvételének határideje:
A részvételi jelentkezési határidő:
A részvételi jelentkezések bontása:
A részvételi szakasz eredményéről tájékoztatás
Az ajánlattételi felhívás megküldése:
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2015. december 15.
2015. december 18.
2015. december 22.
2015. december 22.
2015. december 22.
2015. december 31.
2015. december 31.

16.00 óra
10.00 óra
10.00 óra
10.00 óra
10.00 óra
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III.
3.1.

RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK

Részvételre jelentkező

A közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezhet minden a letelepedése szerint az Európai
Unió országaiban bejegyzett vállalkozás, azaz gazdasági tevékenységet üzletszerűen folytató
 természetes személy,
 jogi személy,
 jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
 személyes joga szerint jogképes szervezet,
 külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe
Az Európai Unió országaiban letelepedett vállalkozásokkal azonos elbírálás alá esnek azok a
vállalkozások, amelyek olyan országban telepedtek le, amely országokban letelepedettek
számára a Közbeszerzési Hatóság 2013. szeptember 27-én kiadott útmutatója alapján
közbeszerzési eljárásokban nemzeti elbánást kell biztosítania ajánlatkérőnek.
3.2.

Kizáró okok és Részvételre jelentkező alkalmassága

Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy
Részvételre jelentkező nem tartozik-e kizáró okok hatálya alá és ellenőrzi a Részvételre
jelentkező pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát.
Részvételre jelentkező jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával igazolhatja azt, hogy Részvételre jelentkező nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá és a Részvételre jelentkező pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát.
Ajánlatkérő csak az ajánlattételi szakaszt követő értékelésben a közbeszerzési eljárás
nyertesének és a második legkedvezőbb ajánlat benyújtójának minősített ajánlattevő esetében
kéri a kizáró okok és a pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasság igazolására
szolgáló igazolások benyújtását.
Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében benyújthatja a kizáró okok és a pénzügyigazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasság igazolására szolgáló igazolásokat, azonban a
részvételre jelentkező számára az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtása
ebbe az esetben is kötelező.
Ajánlatkérő az iratminták között a kizáró okok hatálya alá nem tartozás és a pénzügyi-gazdasági,
valamint műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához szükséges iratmintákat már a részvételi
szakaszban a közbeszerzési dokumentumban közzéteszi.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében és a részvételi jelentkezés benyújtása során
elfogadja a részvételre jelentkező által az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat is, de a
fénymásolatokat az 1952. évi III. törvény 196. §-ában meghatározottakra figyelemmel az
„eredetivel megegyező” szöveg beírásával, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni:
„A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár.” Az eredeti illetve hitelesített másolati
példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
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Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014.
(VI.27.)
számú
összkollégiumi
állásfoglalására,
mely
alapján
amennyiben
az
ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban
meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa
vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

3.3.

Közös részvételi jelentkezés

Több Részvételre jelentkező közösen is benyújthat részvételi jelentkezést.
Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi Részvételre Jelentkezőnek – a Részvételi
Felhívásnak megfelelően együttesen – kell megfelelnie az Ajánlatkérő által előírt pénzügyigazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek.
Közös részvételi jelentkezés esetén minden résztvevő tagnak:
 ki kell töltenie, és be kell nyújtania a kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot,
 a közös részvételi jelentkezésről, ill. ajánlattételről szóló megállapodást csatolnia kell,
 nyilatkoznia kell Ajánlatkérő felé az önálló és egyetemleges – pénzügyi - gazdasági és
műszaki - szakmai – felelősségvállalásról,
 nyilatkoznia kell az egymás közötti feladatmegosztásról és ennek arányáról.
Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez kötelezően mellékelendő okiratok:
 a képviselő cégnek a másik részt vevő tag(ok) által adott, helyettük és nevükben történő
eljárásra, a közbeszerzési eljárás keretében jognyilatkozatok tételére, utasítások
elfogadására, a szerződés teljes körű – a kifizetéseket is magában foglaló –
lebonyolítására feljogosító meghatalmazása,
A közös részvételi jelentkezést, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok
a képviselő céget erre meghatalmazhatják, de ekkor a meghatalmazást a részvételi
jelentkezésben be kell nyújtani.
Nyertesség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyetemleges
és egyénileg is érvényes felelősségvállalásáról szóló nyilatkozat a részvételi jelentkezés és majd a
későbbiekben a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A közös részvételi jelentkezésről, ill. ajánlattételről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell a
közös részvételre jelentkezőknek a teljesítésre vonatkozó nyilatkozatát, a tagok közötti
munkamegosztást, a tagok egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalását,
részesedésük %-os arányait és a képviselő cég megnevezését.
Közös részvételre jelentkezés esetén a tagok közül egy taggal szemben fennálló kizáró ok, is a
részvételre jelentkezés kizárását eredményezi.

3.4.

Alvállalkozók
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Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

3.5.

10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében meg kell jelölnie a közbeszerzés azon
részét, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval szerződést fog kötni, továbbá megnevezendő azon
alvállalkozó(k) – az elvégzendő feladattal, és annak mértékével együtt – aki(ke)t Részvételre
jelentkező a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a teljesítéshez igénybe kíván
venni.
A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak – a
Részvételi Felhívásnak megfelelően a Részvételre jelentkezővel együttesen kell megfelelnie
Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az
alvállalkozók nem tartoznak-e a kizáró okok hatálya alá. ki kell töltenie, az alvállalkozóknak be
kell nyújtania a kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot.

3.6.

10%-ot meg nem haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók kizáró okai és
alkalmassága
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
alkalmasságát Ajánlatkérő nem vizsgálja, de az ilyen alvállalkozó adatai (pl. referenciák,
árbevétel) a Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők alkalmasságának együttes
igazolási lehetősége esetén sem vehető figyelembe.

3.7.

Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet kizáró okai és alkalmassága

Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik e a kizáró okok hatálya alá, és
ellenőrzi az általa igazolt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételt.
A Részvételre jelentkező az általa a szerződés teljesítése, illetve az alkalmasság igazolása során
igénybe vett, illetve biztosított saját referenciái, erőforrásai tekintetében nem minősül
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek, ezért erről külön nem kell nyilatkoznia.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek ki kell töltenie, és be kell nyújtania az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot.
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A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETEMÉNYEI

A részvételi jelentkezések csomagolása, címzése, példányszáma

A részvételi jelentkezést 1 eredeti példányban papír alapon és 1 darab a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formában, nem
bontható kötésben, zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton – ajánlott, tértivevényes
küldeményként – a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. VII. emelet címre kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlatkérő által benyújtási címként megjelölt
irodaházban biztonsági őrség végzi a beléptetést, ezért a személyazonosság igazolására
alkalmas arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél hiányában a belépés, illetve
a részvételi jelentkezés benyújtása, leadása nem lehetséges. A beléptetés időtartama adott
esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük, hogy a részvételi jelentkezés
benyújtásánál ezt az időtartamot is figyelembe véve járjanak el.
A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:
 részvételre jelentkező neve és címe,
 a részvételi jelentkezés tárgya: „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH
kutaknál berendezéses szolgáltatás nyújtása - Részvételi jelentkezés 2015. december
22-án 10.00 óra előtt felbontani tilos!"
(Postai, illetve futárszolgálat útján való benyújtással együtt járó, abból adódó feliratokat
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.)
A címzésre annak érdekében van szükség, hogy Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést
közbeszerzési eljárásonként azonosíthassa és visszaküldhesse Részvételre jelentkező részére, ha
az a részvételi határidő lejárta után, elkésetten érkezett, vagy azt a sérült csomagolás miatt nem
fogadta el, illetve Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a benyújtott jelentkezését
a részvételi határidő lejárta előtt visszavonta.
A csomagolásban elhelyezett részvételi jelentkezési példányokat nem kell belső csomagolással
ellátni, azonban a részvételi jelentkezés példányain fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy a
„másolat” megjelölést. A másolatot a teljesen kész eredeti részvételi jelentkezési példányról kell
készíteni.
A részvételi jelentkezések felbontásakor Ajánlatkérő a papír alapú eredeti példány adatait
ismerteti. A papír alapú és az elektronikus másolati példányokban esetleg előforduló
ellentmondás esetén a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.
Ha a csomagolás nem felel meg az e pont szerinti előírásoknak, a részvételi jelentkezés
elkeveredéséért, vagy a részvételi határidőtől eltérő felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés átvételét – annak érvénytelenné nyilvánítása mellett –
megtagadhatja, ha
 a részvételi jelentkezést tartalmazó csomagolás sérült vagy nyitott,
 az a részvételi határidő lejárta után érkezik Ajánlatkérőhöz,
és a csomagolás felbontása nélkül visszaküldheti azt Részvételre jelentkező részére.
Részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy részvételi jelentkezése megfelelő alakban,
példányszámban és határidőben benyújtásra kerüljön. A postai úton továbbított részvételi
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jelentkezést Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele
a részvételi határidő lejárata előtt megtörténik.
Kézhezvételi idő a részvételi jelentkezésnek az Ajánlatkérő 1051 Budapest, Széchenyi István tér
7-8. címen található székhelyére történő fizikai beérkezése, illetve az átadás – átvételi
jegyzőkönyvben szereplő átvételi idő.
A csomagolás akkor minősül sérültnek vagy nyitottnak, ha abból további roncsolás nélkül a
részvételi jelentkezés valamely példánya kivehető.

4.2.

A részvételi jelentkezés formai követelményei és nyelve

A részvételi jelentkezés példányait (Azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon
kell összefűzni (pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével leragasztani, szignálni). A
részvételi jelentkezést folyamatos, –„1” számjeggyel kezdődő minden írott, adatot tartalmazó
(nem üres) oldalon feltüntetett - oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa
írásban meghatalmazott munkavállaló kézjegyével kell ellátni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának
hitelességét az aláírási címpéldánnyal, míg egyéb megbízott, meghatalmazott esetén a megbízás,
meghatalmazással kell igazolni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni.
Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki – a részvételi jelentkezés részeként benyújtott, az
illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján – Részvételre
jelentkező képviseletére jogosult. Ha Részvételre jelentkező nevében meghatalmazott jár el, úgy
az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell a részvételi jelentkezéshez mellékelni. A közös
részvételi jelentkezést, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok a
képviselő céget erre meghatalmazhatják.
A részvételi jelentkezést magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő
nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumot – magyar vagy angol nyelvű fordítás nélkül - nem
fogad el. Ha bármely, a részvételi jelentkezésben csatolt dokumentum stb. nem magyar vagy
angol nyelven került kiállításra, úgy annak a részvételre jelentkező általi magyar vagy angol
nyelvű felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges hiteles fordítás. A fordítás eredetivel
történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult
képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
Amennyiben bármely, részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar vagy angol nyelven kerül kiállításra, úgy annak fordítását a Részvételi jelentkező NEM
KÖTELES a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar vagy angol nyelvű
fordításban becsatolni, elegendő Részvételre Jelentkező által készített fordítás benyújtása (Nem
magyar vagy angol nyelvű irat és magyar vagy angol nyelvű fordítás együtt!). A fordítás
tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
A részvételi jelentkezésben Részvételre jelentkező által elkövetett hibákat, a részvételi
jelentkezést aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani.
A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az
esetet kivéve, ha a részvételre jelentkező javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokon a
30 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie a „javítva” szöveget, majd külön is alá kell írnia,
valamint dátumot is fel kell tüntetnie a javítást igénylő részen.
A részvételi jelentkezés abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy – a
részvételi jelentkezés részeként benyújtott cégdokumentum, vagy közös részvételi jelentkezés
esetén az erre vonatkozó megállapodás alapján – Részvételre jelentkező, illetve a közös
Részvételre jelentkező képviseletére jogosult, vagy aki a törvényes képviselőtől származó és a
részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó eredeti meghatalmazással rendelkezik. A
meghatalmazást a Dokumentáció Iratminták fejezetében található iratminta felhasználásával és
megfelelő kitöltésével kell benyújtani.
A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében a részvételi jelentkezést,
oldalszámozást is magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni.
A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell Részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a
Részvételi Felhívás és a dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan.
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A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE

Részvételre jelentkező jelentkezését a Részvételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb a
részvételi határidő lejártának időpontjáig – 2015. december 22-én 10.00 óra - nyújthatja be.
Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott részvételi jelentkezést a határidő lejártakor – amely
azonos a részvételi jelentkezések felbontásának időpontjával – nyilvánosan bontja fel. A
részvételi jelentkezések felbontásán a részvételre jelentkezők képviselői és az általuk
meghívottak, valamint az Ajánlatkérő képviselői és az általuk meghívottak vehetnek részt. A
részvételi jelentkezések felbontási helyére való belépéssel kapcsolatban a 4.1 pontban
ismertetettek az irányadóak.
A részvételi jelentkezések felbontásának helye:
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. VII. emelet
A részvételi jelentkezési határidő előtt visszavont, valamint az elkésett részvételi jelentkezés nem
kerül felbontásra.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezési határidő lejártát, illetve a bontási eljárás kezdeti időpontját a
MR1 Kossuth Rádió 10.00 órás pontos idő jelzése szerint állapítja meg.

5.1.

A bontás során ismertetett adatok

A részvételi jelentkezés bontásakor Ajánlatkérő minden részvételi jelentkezésre vonatkozóan
ismerteti, és írásban rögzíti a bontási jegyzőkönyvben a Részvételre jelentkező nevét, székhelyét
(lakóhelyét).
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát valamennyi Részvételre jelentkező részére a
bontástól számított 5 napon belül megküldi.

5.2.

Az eljárás bizalmas volta

A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható a részvételi
jelentkezések vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem a Részvételre
jelentkezőknek sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek hivatalosan részt az
Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, a részvételi
jelentkezések pontosítását, melyet az Ajánlatkérő az érintett Részvételre jelentkezőtől kér.

5.3.

A részvételi jelentkezések pontosítása

A részvételi jelentkezések értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti Részvételre
jelentkezőt benyújtott részvételi jelentkezése pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű
megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag
írásban történhet, a részvételi jelentkezés lényeges tartalmának módosítása kizárt.
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A részvételi jelentkezések megfelelősége

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy Részvételre jelentkező megfelel-e a Részvételi Felhívásban előírt
alkalmassági feltételeknek és azt, hogy a részvételi jelentkezés érvényes-e, tehát megfelel-e a
Dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e a kizárási okok.

5.5.

A részvételi szakasz eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának eredményét
2015. december 31. napján
minden részvételre jelentkezőnek egyszerre küldi meg.

5.6.

Ajánlattételi felhívás megküldése

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztatás napján
(illetve az eredményhirdetés elhalasztása esetén a meghatározott új időpontban) (2015.
december 31.) e-mailben megküldi az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, a szerződés
teljesítésére alkalmas és a közbeszerzési eljárásból ki nem zárt részvételre jelentkezőknek.
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VI.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Feladat általános ismertetése
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál
kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően 1 éves időszakban.
A kitöréselhárítás rendelkezésre állási és aktív beavatkozói teljes ellátása a Magyar Földgáztároló
Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók üzemelő és nem üzemelő CH kútjainál
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentációban kerül meghatározásra
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A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE

Megjegyzések, tudnivalók:
A részvételi jelentkezésben csatolt dokumentumok eredeti vagy másolati példányban nyújthatók
be a Részvételi Felhívás rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján –
a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok és a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítés
kivételével - elfogadja a részvételre jelentkező által az eredeti okiratokról készített
fénymásolatokat (egyszerű másolat), de a fénymásolatokat az 1952. évi III. törvény 196. §-ában
meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel megegyezik” szöveg beírásával, a kiállító
aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel
jár”
Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok,
valamint a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítéssel benyújtandó okiratok esetében kizárólag az
eredeti, illetve közjegyzői hitelesítéssel ellátott okiratokat fogadja el.
Hamis adatok szolgáltatása, hamis nyilatkozat tétele esetén – függetlenül attól, hogy azt
részvételre jelentkező, 10%-ot meghaladóan bevonni kívánt alvállalkozó, vagy kapacitást
biztosító szervezet szolgáltatta, tette, vagy nyújtotta be - a részvételi jelentkezés érvénytelennek
minősül és a részvételi jelentkezések értékelésében nem vesz részt.
A Részvételre jelentkező jogosult megjelölni és elkülöníteni a Kbt. által meghatározott körben az
üzleti titkokat jelentő adatokat, iratokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.
A részvételi jelentkezésben közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
A felhívásban szereplő iratok részvételi jelentkezéshez való csatolásának elmulasztása esetén
Ajánlatkérő a pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem megfelelő
teljesítése esetén nyilváníthatja a részvételi jelentkezést erre az okra tekintettel érvénytelennek.

Hiánypótlás rendelhető el olyan iratok pótlására is, amelyek szerepelnek a részvételi
jelentkezésben, de a részvételi jelentkezés határideje után, még az eredményhirdetés előtt
elvesztik a jogszabályban, illetve közigazgatási határozatban meghatározott bizonyító erejüket.
Részvételre jelentkezőnek az általa benyújtott dokumentumokat és mellékleteket az alábbi
sorrendben kell összeállítania és nem bontható kötésben összefűznie. (A kötés akkor minősül
„nem bonthatónak” ha roncsolás nélkül a részvételi jelentkezésből lap nem távolítható el, illetve
abba lap roncsolás nélkül utólag nem beilleszthető.)
Az egyes összetartozó iratokat (részvételre jelentkezők, 10% feletti alvállalkozók azonos iratai)
lehetőség szerint a Részvételre jelentkező irataival egy csoportban – pl. valamennyi referencia
egymás után, más irat közéjük való besorolása nélkül - kell becsatolni a részvételi jelentkezésben.


Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva),
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Felolvasólap (Részvételre jelentkező, valamint közös részvételi jelentkezés esetén a
Részvételre jelentkezők neve, címe, kapcsolattartó adatai),
Aláírási címpéldány(ok) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a
részvételi jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintát,
Meghatalmazás Részvételre jelentkező képviseletére, a képviselet tartalmának pontos
meghatározásával. (Csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosított személy
írja alá a részvételi jelentkezést, illetve közös részvételi jelentkezés esetén),
Közös részvételi jelentkezés esetén a Dokumentáció rendelkezései szerinti okiratok (a
képviselő cég meghatalmazása és a közös részvételre jelentkezők egymás közötti
megállapodása),
Részvételre Jelentkezői Nyilatkozat, amely nyilatkozatot tartalmaz a részvételi
jelentkezésre, részvételi jelentkezői, illetve 10 % feletti alvállalkozói minőségre valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeti minőségre vonatkozóan is,
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló
dokumentumot.
Cégszerűen aláírt Részvételre jelentkezői nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre jelentkező
nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pont hatálya alá.
Részvételre Jelentkező által kitöltött és cégszerűen aláírt EGYSÉGES EURÓPAI
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Alvállalkozó által kitöltött és cégszerűen aláírt EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUM
Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet kizáró oka által kitöltött és cégszerűen
aláírt EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
A részvételi jelentkezést magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az
Ajánlatkérő nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumot – fordítás nélkül – nem fogad
el. Ha bármely, a részvételi jelentkezésben csatolt dokumentumot stb. nem magyar vagy
angol nyelven került kiállításra, úgy annak magyar vagy angol nyelven a részvételre
jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás
eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a részvételre jelentkező
cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
Nyilatkozat a részvételi jelentkezés papír alapú és elektronikus példányainak
egyezőségéről
Az iratminták 8. - 15. pontja szerinti iratok benyújtása a részvételi jelentkezésben nem
kötelező.

Budapest, 2015. december 12.
Magyar Földgáztároló
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő

36 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

VIII.

IRATMINTÁK

1.

FELOLVASÓLAP

2.

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

3.

MEGHATALMAZÁS

4.

KÖZÖS RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK NYILATKOZATA

5.

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐI NYILATKOZAT

6.

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN

7.

NYILATKOZAT A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONT ALAPJÁN

8.

NYILATKOZAT A FELHÍVÁS FELADÁSÁT MEGELŐZŐ HÁROM LEZÁRT ÜZLETI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ
SZÁMVITELI JOGSZABÁLYOK SZERINTI BESZÁMOLÓJÁRÓL

9.

REFERENCIA NYILATKOZAT

10. REFERENCIALISTA
11. NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
12. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
13. NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ ÁLTAL MEGJELÖLT SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE
ÁLLÁSÁRÓL
14. NYILATKOZAT A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL, BERENDEZÉSEKRŐL
15. ADATLAP A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL, BERENDEZÉSEKRŐL
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FELOLVASÓLAP

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál berendezéses
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárása során az alábbi részvételi jelentkezést
nyújtjuk be.

Részvételre jelentkező neve:

................................................................................................

székhelye:

.......................................................................................................

Cégjegyzékszám:

.......................................................................................................

Belföldi adószám:

................................................................................................

Képviselő neve:

................................................................................................

Kapcsolattartó személy neve:

................................................................................................

Kapcsolattartó személy mobil száma: ..................................................................................................
Kapcsolattartó személy e-mail címe: ...................................................................................................

A Részvételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt
részletes feltételeket megértettük és elfogadjuk.

……………….., 2015. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás
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EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
„A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú eljárás során
I.rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó
információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos
Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az
3
elektronikus ESPD-szolgáltatást használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
4

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai: A Hivatalos Lap S
sorozatának száma 241, dátum 438396, 10 oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2015/S
241– 438396
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy
a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás
egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg
egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti
szintű közzététel hivatkozási adata): [------]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az
egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek
kell kitöltenie.
5

A beszerző azonosítása
Név:
Melyik beszerzést érinti?
6
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése :

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott
7
esetben) :

Válasz: AK19661
Magyar Földgáztároló Zrt
Válasz: Szolgáltatásmegrendeléss
Adásvételi szerződés - Vállalkozási keretszerződés a
Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó
CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtására
az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően 1 éves időszakban
MFGT/26/2015

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági
szereplőnek kell kitöltenie.

3

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a

gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.
4

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló
hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény.
5

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő

beszerző nevét.
6

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

7

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:
Név:
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:

Válasz:

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük
egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:
8
Kapcsolattartó személy vagy személyek :
Telefon:
E-mail cím:
Internetcím (adott esetben):
Általános információ:
A
gazdasági
szereplő
mikro-,
kisvagy
9
középvállalkozás ?
10
Csak ha a közbeszerzés fenntartott : A gazdasági
11
szereplő védett műhely, szociális vállalkozás vagy
védett munkahely-teremtési programok keretében
fogja teljesíteni a szerződést?

Válasz:
[] Igen [] Nem
[] Igen [] Nem

Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy
kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az
elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű
igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer
keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

8

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

9

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ

csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves
forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
10

Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.

11

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.
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rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C.
szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt,
valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI.
részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az
igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy
igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány
elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a
felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a
12
hivatalos jegyzékben elért minősítést :
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?

„Kitörés elhárítás”

a) [……]

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Igen [] Nem

Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a
hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D.
szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási
járulékok
és
adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy
közvetlenül beszerezze azt bármely tagország
díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?

e) [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
Részvétel formája:
Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a [] Igen [] Nem
13
közbeszerzési eljárásban?
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban a): [……]
betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért
felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a b): [……]
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport
tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
c): [……]
Részek
Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek)
a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő
pályázni kíván:

12

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

13

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Képviselet, ha van:
Teljes név;
a születési idő és hely, ha szükséges:
Beosztás/milyen minőségben jár el:
Postai cím:
Telefon:
E-mail cím:
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre
vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre,
célja stb.)

Válasz:

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak
való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe
veszi-e más szervezetek kapacitásait?

Válasz:
[]Igen []Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott
információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek
magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak
közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket,
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági
szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre
12
vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is .

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

Válasz:
[]Igen []Nem
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a
javasolt alvállalkozókat:
[…]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben
előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.
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III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
13
1. Bűnszervezetben való részvétel ;
14
2. Korrupció ;
15
3. Csalás ;
16
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény ;

12

13

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2.

cikkében meghatározottak szerint.
14

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C

195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB
kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
15

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

17

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása ;
18
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat
végrehajtó
nemzeti
rendelkezések
szerinti
büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos
okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a
gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő
testületének tagját, illetve az e testületek
képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy
azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?
20
Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok
22
ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
23
intézkedéseket :

Válasz:

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
19
[……][……][……][……]

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
21
[……][……][……][……]
[] Igen [] Nem

[……]
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B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes
kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási
járulékok megfizetése tekintetében, mind a
székhelye szerinti országban, mind pedig az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti
országtól?
16

Válasz:
[] Igen [] Nem

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében

meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt
vagy kísérletet.
17

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október

26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
18

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi

kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében
meghatározottak szerint.
19

Kérjük, szükség szerint ismételje.

20

Kérjük, szükség szerint ismételje.

21

Kérjük, szükség szerint ismételje.

22

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

23

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések

megfelelőségét.

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
– Ez a határozat jogerős és végrehajtható?
– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat
dátumát.
– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül
rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d)
Teljesítette-e
a
gazdasági
szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy
ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

– [……] – [……]

– [……] – [……]

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Igen [] Nem

d) [] Igen [] Nem

Ha
igen,
kérjük,
részletezze: [……]

Ha
igen,
kérjük,
részletezze: [……]

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
24
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
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C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok
valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban
meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés”
fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség Válasz:
vagy szakmai kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e [] Igen [] Nem
kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
26
munkajog terén ?
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]

24

Kérjük, szükség szerint ismételje.

25

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

26

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU

irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
helyzetben van27, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen:
– Kérjük, részletezze:
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis
képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és
üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a
28
szerződés teljesítésére .
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
29
kötelességszegést ? Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását
célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

– [……]
– [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]
[] Igen [] Nem
[……]

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket? [] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]
[] Igen [] Nem
[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket? [] Igen [] Nem
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Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen
30
összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban
való részvételéből fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá
kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy
részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás
előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze:
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi
közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel
kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az
említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési
követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:

„Kitörés elhárítás”
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
[…]

[] Igen [] Nem
[…]

[] Igen [] Nem
[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket? [] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]

27

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

28

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a

nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
29

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

30

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási
kritériumok
teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása
során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által
megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információkat megszerezni, amelyek jogtalan
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető
információkat szolgáltatni, amelyek érdemben
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó döntéseket.

[] Igen [] Nem

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:
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Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán
nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban
megkívánt
dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]31

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül,
hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

31

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

[] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett
kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának
vonatkozó
szakmai
vagy
32
cégnyilvántartásába :
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

Válasz:
[…]

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A
gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel

[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

47 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet
tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági
szereplő letelepedési helye szerinti országban az
adott szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
pénzügyi évben a következő:
Vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
33
következő ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre
vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a
következő: Vagy

32

Válasz:
[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
(évek
száma,
[……],[……][…]pénznem

átlagos

árbevétel):

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]
[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben

meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.
33

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
34
évben a következő : Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan,
kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének
dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte
üzleti tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban
meghatározott
pénzügyi
mutatók35 tekintetében a gazdasági szereplő
kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i)
a következő(k): Ha a vonatkozó információ

(évek
száma,
[……],[……][…]pénznem

átlagos

árbevétel):

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]
[……]

36

(az előírt mutató azonosítása – x és y aránya - és az
37
érték): [……], [……]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
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elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási
összege a következő: Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

[……][……][……]

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények
tekintetében,
amelyeket
a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban esetlegesen meghatározott
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……]

[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a)
Csak
építési
beruházásra
vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében: A referencia38
időszak folyamán
a gazdasági szereplő a
meghatározott típusú munkákból a következőket
végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): […]
Munkák: […...]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

34

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

35

Pl. az eszközök és a források aránya.

36

Pl. az eszközök és a források aránya.

37

Kérjük, szükség szerint ismételje.

38

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A
39
referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő
a meghatározott típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a következő főbb
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor
kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a
40
közületi vagy magánmegrendelőket :

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): […]

2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket
vagy műszaki szervezeteket41 veheti igénybe,

[……]

Leírás
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különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős
szakemberekre vagy szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő
szakembereket
vagy
műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásiláncirányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő
szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben –
különleges
célra
szolgáló
termékek
vagy
szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy
műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a
rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási
eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire
42
vonatkozó vizsgálatok elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban
foglalt
követelményektől
függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7)
A
gazdasági
szereplő
a
következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a
szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai
állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

„Kitörés elhárítás”

[……]

[……]

[……]

[] Igen [] Nem

a) [……]

b) [……]
[……]

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

39

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

40

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett

szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
41

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám

akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
42

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre

illetékes hivatalos szerve végezheti el.

9) A következő eszközök, berendezések vagy
műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő
rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:

[……]
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10) A gazdasági szereplő a szerződés következő
részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg
43
harmadik féllel szerződést kötni :
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés
esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés
esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési
dokumentumokban
foglalt,
a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó
információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja
meg a következő információkat:

„Kitörés elhárítás”
[……]

[] Igen [] Nem
[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

[] Igen [] Nem […]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási
rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi
vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes
meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak
megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára
biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat
is? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre
a
minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a
vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

43

Válasz:
[] Igen [] Nem

[…]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az

alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
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Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre
a
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó
részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat
vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott

közbeszerzési

dokumentumokban

található.

Csak

meghívásos

eljárás,

tárgyalásos

eljárás,

versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a
részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak vagy szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre
áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
következő információkat:

[….]
45
[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
46
[……][……][……]

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek)
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy

52 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

44

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

45

Kérjük, szükség szerint ismételje.

46

Kérjük, szükség szerint ismételje.

47

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos

hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni
kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

b) Az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett
dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid
ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 2015/S 241-438396
hivatkozási számú hirdetmény)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

. 48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

53 / 70

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

MEGHATALMAZÁS

..........................................................................................

mint

(………………………………………………………) Részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője
meghatalmazom

..........................................................

a

........................................................

dolgozóját a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál
kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és
az részvételi jelentkezés részét képező iratok aláírására.

A meghatalmazás kiterjed Részvételre jelentkező nevében történő bárminemű információk
megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés
megkötésére melyet Részvételre jelentkező a meghatalmazás aláírásával magára nézve
kötelezőnek ismer el.

……………….., 2015. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Meghatalmazó
cégszerű aláírása

…………………………………………….........
Meghatalmazott
aláírása

Megjegyzés:
Közös részvételi jelentkezés esetén minden Részvételre jelentkezőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha a részvételi jelentkezésnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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KÖZÖS RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK NYILATKOZATA

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában a következő nyilatkozatot tesszük.

A

fent

megnevezett

közbeszerzési

eljárásban

való

részvételre

a(z)

……….…………………………………………… (székhely: ……...……………….……… …………………..), valamint a(z)
………………………………….………………

(székhely:

……………………

…………………………………..)

közös

részvételi jelentkezést nyújtunk be.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére, a
nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során
szükséges képviseletet is a ……………………………………………………. teljes joggal jogosult. Egymás
közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
foglaltak irányadóak.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárásra benyújtott Részvételi Jelentkezésünkben
foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.

……………….., 2015. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
közös részvételre jelentkező
cégszerű aláírása
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RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott.………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

...........................

(székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárása során

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációjának feltételeit. A részvételi dokumentációban
ismertetett feltételek szerint részt kívánok venni a Magyar Földgáztároló Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) „A Magyar
Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás
nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

2.

A dokumentációban kért és az általam benyújtott dokumentumok valós információkat
tartalmaznak.

3.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk részvételi jelentkezésünkben, ami
ellentétben van a részvételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor a
részvételi jelentkezésünk érvénytelen.

4.

Elfogadjuk, hogy részvételre jelentkezésünket érvénytelennek nyilvánítják, ha akár
társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a
Kbt.-ban részletezett összeférhetetlenségi körülmények.

5.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közösen részvételi
jelentkezést benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak
alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös
részvételi jelentkezést benyújtók egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás,
mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

6.

Felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy:
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1) a részvételre jelentkezés benyújtásának időpontjában nincs változás bejelentési eljárás
folyamatban cégünk tekintetében.
2) a részvételre jelentkezés benyújtásnak időpontjában változás bejelentési eljárás van
folyamatban cégünk tekintetében, a változás bejelentési kérelmet és annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást részvételre jelentkezésünkhöz
csatoljuk.

Alulírott kijelentem, hogy a jelen összefűzött …………..… számozott oldalt tartalmazó részvételi
jelentkezés tartalmát ismerem, azzal egyetértek és igazolom, hogy az abban foglalt bármely
nyilatkozat, adat, információ a valóságnak megfelel.

……………….., 2015. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös részvételi jelentkezés esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi részvételre
jelentkező azonos tartalommal köteles aláírni.
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NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre
jogosult képviselője, az „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál
kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtása” közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezőjeként és
a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös részvételi jelentkezők képviseletében14
n y i l a t k o z o m , hogy
 a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi előírást, szerződéses feltételeket
megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
 A dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az
egyértelmű a részvételi jelentkezés benyújtása vonatkozásában. Jelen részvételi
jelentkezés elkészítésével részvételi jelentkezést nyújtunk be a felívásban és
dokumentációban meghatározott szabályoknak megfelelő módon.
 Kijelentjük és teljeskörű felelősséget vállalunk arra, hogy a részvételi közbeszerzési
dokumentumot és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra
sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó írásos
hozzájárulása nélkül.

……………….., 2015. ……………………hó……..nap
…………………………………………….........
cégszerű aláírás

14

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.
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NYILATKOZAT
A KIZÁRÓ OKOKRÓL A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONT TEKINTETÉBEN

Alulírott.………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

...........................

(székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy a Kbt. 56 § (1)
bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

a) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*
A pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges
tulajdonosok neve és állandó lakhelye az alábbi:*

Név:
Állandó lakhely:

Név:
Állandó lakhely:

vagy:

b) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*

……………….., 2015. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás

*Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással jelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó
nyilatkozatot csatolni.
Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell.
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NYILATKOZAT
A FELHÍVÁS FELADÁSÁT MEGELŐZŐ HÁROM LEZÁRT ÜZLETI ÉVBŐL
SZÁRMAZÓ SZÁMVITELI JOGSZABÁLYOK SZERINTI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….……………......................................

(székhely: .................................….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az alábbi nyilatkozatot teszem.
A részvételi felhívás feladásának napjától számított, utolsó mindhárom lezárt üzleti évben az
üzemi-üzleti tevékenység szerinti eredménye POZITÍV / NEGATÍV

A felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló a céginformációs szolgálat adatbázisában az alábbi elérési úton található meg:
______________________________________

……………….., 2015. ……………………hó……..nap
………………………………………………......
Részvételre Jelentkező(k) / Alvállalkozó
cégszerű aláírása
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REFERENCIA NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......................................
(székhely: .................................….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az alábbi nyilatkozatot teszem.
A referencia megrendelőjének neve, székhelye: .................................................................................
A referencia teljesítőjének neve, székhelye: .......................................................................................
A referencia tárgya:..............................................................................................................................
A referencia CH ipar területén kitöréselhárítási szolgáltatások nyújtására vonatkozik. IGEN/NEM
A referencia tartalmaz CH ipar területén kitöréselhárítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó
összesen legalább nettó 10.000.000 HUF értékű referencia munkát, mely legalább 10 db üzemelő
CH kút és legalább 10 db nem üzemelő CH kút rendelkezésre állására kiterjed.
IGEN/NEM
A referencia _____ db üzemelő CH kút rendelkezésre állására kiterjed.
A referencia _____ db nem üzemelő CH kút rendelkezésre állására kiterjed.
A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (összeg): ...............................................................
A referencia megvalósításának helye: .................................................................................................
A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje (év, hónap, nap): .....................................................
A referencia megvalósítása szerződésszerű volt-e: .............................................................................
A referencia megvalósításával, teljesítéssel kapcsolatban van-e jogvita folyamatban:......................
A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó neve a szerződést kötő másik fél
részéről:................................................................................................................................................
A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó telefonszáma a szerződést kötő másik fél
részéről:................................................................................................................................................
………………, 2015. ………………..hó…….nap
………..…………...……………………….
cégszerű aláírás
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REFERENCIALISTA
A FELHÍVÁS FELADÁSÁTÓL VISSZAFELÉ SZÁMÍTOTT MEGELŐZŐ 3 ÉV (2012.12.07.-2015.12.07.) LEGJELENTŐSEBB, AZ ELJÁRÁS TÁRGYÁNAK
MEGFELELŐ REFERENCIÁINK:

A szerződés tárgya

Nettó
ellenszolgáltatás
összege

Teljesítés ideje
(év, hónap, nap)

Teljesítés helye

Részvételre jelentkező részvételi
aránya és saját teljesítésének
ellenértéke

A szerződést kötő másik fél és
kapcsolattartójának megnevezése, címe,
telefonszáma

Dátum: …………………………, 2015. ………………………………hó………..nap
…………………………………………
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT A
TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ...........................
(székhely: .................................….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7.-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az alábbi területen szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkező szakembereket kívánom igénybe venni a szerződés teljesítése során.
Jelen projektben ellátott feladat

A teljesítésbe
bevonni kívánt
szakember neve

Szakmai
tapasztalat
(év)

legalább 10 fő olyan szakemberrel, akik
szakmai gyakorlata egyenként min 3 éves
kitöréselhárítási mentőcsapat tagságra is
kiterjed

………………, 2015. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
(Részvételi felhívás III.2.3. M2) pont szerinti szakemberek tekintetében)
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Jelenlegi munkahely:
Jelenlegi munkakör:
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:
Min 3 éves kitöréselhárítási mentőcsapat
tagságra is kiterjedő szakmai gyakorlattal
IGEN / NEM
rendelkezem
Kitöréselhárítási mentőcsapat tagságra is
____________év
kiterjedő szakmai gyakorlat időtartama
I S K O L A I V É G Z E T T S É G, E G Y É B T A N U L M Á N Y O K
intézmények és képesítések megnevezése

SZAKMAI REFERENCIÁK
Korábbi munkák ismertetése, időpontjai
ellátott funkció(k) megnevezése

Kijelentem, hogy részt veszek a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe
tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában,
mint az alkalmasság igazolásába bevont, rendelkezésre álló szakemberként
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok a
2016.02.01 -2017.01.31-ig terjedő időszakban.
………………..2015. ………………
.........................…………............
szakember aláírása
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NYILATKOZAT
A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ ÁLTAL MEGJELÖLT SZEMÉLYZET
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… részvételre jelentkező által megjelölt
……………………………… szakember15 a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó
CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában kijelentem,
hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni
kívánok a tervezett időszak(ok)ban:
Mettől16

Meddig

2016.02.01.

2017.01.31.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.

Kelt:
…………………………………………….…
szakember aláírása

15
16

Az ajánlatban megjelölt valamennyi a teljesítésbe bevonni kívántnak alá kell írnia.
Indokolt esetben több időszak is megjelölhető, de 2015.06.01.-től 2016.11.30-ig terjedő időszakot le kell
fednie
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NYILATKOZAT A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL, BERENDEZÉSEKRŐL
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….…………….................................... (székhely:
.................................….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)
„A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási szolgáltatás
nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az alábbi eszközöket, berendezéseket kívánom
igénybe venni a szerződés teljesítése során.
S.sz.

M3.)
a)

M3.)
b)

Eszköz, berendezés megnevezése

A rendelkezésre álló
eszközök, berendezések
jellemzőinek rövid
leírása, ismertetése

Rendelkezésre
állás jogcímének
megjelölése (pl.
saját/bérelt/stb.)

min. 3 db egyenként min 4m3/perc
teljesítményű monitorba épített vízágyú

min. 1 db gázturbinás oltóberendezés

……………….., 2015. ……………………hó……..nap
…………………………………………….........
Részvételre jelentkező(k) / Alvállalkozó(k)
cégszerű aláírása
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ADATLAP A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL, BERENDEZÉSEKRŐL
(Részvételi felhívás III.2.3. M3.) a) pont tekintetében)
MIN 4M3/PERC TELJESÍTMÉNYŰ MONITORBA ÉPÍTETT VÍZÁGYÚ ADATLAPJA
Típus
Rendszám / Alvázszám / Eszközszám
A monitorba épített vízágyú teljesítménye
A monitorba épített vízágyú a Részvételre Jelentkező
saját tulajdonában van
A monitorba épített vízágyú az Erőforrást biztosító
szervezet saját tulajdonában van
A Részvételi jelentkezésben csatolt iratok megtalálási
helyének pontos meghatározása
szerződés
előszerződés
számla
eszköznyilvántartás
forgalmi engedély
egyéb igazolás: ………………………………………….

____________M3/PERC
IGEN / NEM
IGEN / NEM

… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal

MIN 4M3/PERC TELJESÍTMÉNYŰ MONITORBA ÉPÍTETT VÍZÁGYÚ ADATLAPJA
Típus
Rendszám / Alvázszám / Eszközszám
A monitorba épített vízágyú teljesítménye
A monitorba épített vízágyú a Részvételre Jelentkező
saját tulajdonában van
A monitorba épített vízágyú az Erőforrást biztosító
szervezet saját tulajdonában van
A Részvételi jelentkezésben csatolt iratok megtalálási
helyének pontos meghatározása
szerződés
előszerződés
számla
eszköznyilvántartás
forgalmi engedély
egyéb igazolás: ………………………………………….

____________M3/PERC
IGEN / NEM
IGEN / NEM

… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal

MIN 4M3/PERC TELJESÍTMÉNYŰ MONITORBA ÉPÍTETT VÍZÁGYÚ ADATLAPJA
Típus
Rendszám / Alvázszám / Eszközszám
A monitorba épített vízágyú teljesítménye
A monitorba épített vízágyú a Részvételre Jelentkező
saját tulajdonában van
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____________M3/PERC
IGEN / NEM

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Kitörés elhárítás”

A monitorba épített vízágyú az Erőforrást biztosító
szervezet saját tulajdonában van
A Részvételi jelentkezésben csatolt iratok megtalálási
helyének pontos meghatározása
szerződés
előszerződés
számla
eszköznyilvántartás
forgalmi engedély
egyéb igazolás: ………………………………………….

IGEN / NEM

… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal

………………, 2015. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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„Kitörés elhárítás”

ADATLAP A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL, BERENDEZÉSEKRŐL
(Részvételi felhívás III.2.3. M3.) b) pont tekintetében)
GÁZTURBINÁS OLTÓBERENDEZÉS ADATLAPJA
Típus
Rendszám / Alvázszám / Eszközszám
A gázturbinás oltóberendezés a Részvételre
Jelentkező saját tulajdonában van
A gázturbinás oltóberendezés az Erőforrást biztosító
szervezet saját tulajdonában van
A Részvételi jelentkezésben csatolt iratok megtalálási
helyének pontos meghatározása
szerződés
előszerződés
számla
eszköznyilvántartás
forgalmi engedély
egyéb igazolás: ………………………………………….

IGEN / NEM
IGEN / NEM

… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal
… oldal

………………, 2015. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….……………......................................

(székhely: .................................….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8.) „A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az alábbi nyilatkozatot teszem.
Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű)
illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel RENDELKEZEM / NEM
RENDELKEZEM
Tanúsítvány száma:
Tanúsítvány érvényességi ideje:

b) ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, illetve ezzel egyenértékű környezetirányítási
intézkedéssel RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM
Tanúsítvány száma:
Tanúsítvány érvényességi ideje:

c) OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerrel, illetve ezzel
egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedéssel RENDELKEZEM /
NEM RENDELKEZEM
Tanúsítvány száma:
Tanúsítvány érvényességi ideje:

………………, 2015. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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