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Gázhűtő telepítése a Hajdúszoboszlói FGT-re

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.07.29.
Iktatószám: 13381/2015
CPV Kód: 45000000-7;45250000-4;71220000-6;71321000-4;42500000-1;42130000-9

Ajánlatkérő:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Magyarország, Magyar Földgáztároló Zrt.
Hajdúszoboszlói földgáztároló

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.08.27.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

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

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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Nagy László Gábor
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Telefon: +36 307794151

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

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

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

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

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése



3

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

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

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: 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) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Gázhűtő telepítése a Hajdúszoboszlói FGT-re

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

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Magyarország, Magyar Földgáztároló Zrt. Hajdúszoboszlói földgáztároló

NUTS-kód: HU321

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
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x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (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 meghatározása/tárgya

Technológiai - szerelési vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt.
Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztárolójának déli telepén földgázhűtő telepítése a szükséges
létesítményekkel és vezetékes kapcsolatokkal az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45250000-4

71220000-6
71321000-4
42500000-1
42130000-9

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)



5

Technológiai - szerelési vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt.
Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztárolójának déli telepén földgázhűtő telepítése a szükséges
létesítményekkel és vezetékes kapcsolatokkal az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően.
A projekt keretében a feladat a kitermelés és a gázelőkészítés, mint technológiai állomások közé
hűtőrendszer (léghűtő, szeparátor és csőhídi kapcsolatok) beépítése. A rendszer berendezései
beton alapon a szabadban lesznek elhelyezve. A léghűtő meglévő berendezés, amely a nyomástartó
részeket nem érintő átalakítás után lesz áttelepítve. Megépítendő a csőhídi bekötés (csövezés,
segéd acélszerkezetekkel). A beruházás a meglévő létesítmények üzemelése mellett épül. A
telepítési terület RB-s besorolása: A, fokozottan tűz és robbanásveszélyes (zóna 1 és zóna 2).
A tervezett rendszer az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 2.4-es pontja alapján, mint
sajátos építmény a Bányafelügyelet (építésügyi hatóság) hatáskörébe tartozik. A létesítmény
építéséhez a Bányafelügyelet engedélye szükséges.
A letelepítéshez felhasználandó terület a megbízó tulajdonában lévő üzemen belül helyezkedik el,
jelenleg használaton kívüli (zöld mezős). Helyrajzi száma 0159/6 (Nagyhegyes, külterület).
Mivel a tervezett technológia PN63 bar-os nyomásfokozatú, viszont az üzem - amibe az új
technológiai elem integrálva lesz - PN100-as, ezért az egység védelmét a meglévő
túlnyomásvédelmi rendszer ezen technológiai egységre történő kiterjesztésével kell biztosítani,
mely funkcionálisan független a DCS alapú folyamatirányító rendszertől de annak integráns részét
képezi (Yokogawa BPLC). Beavatkozó szervként megkettőzött biztonsági gyorszárak alkalmazandók
az új egység határán (ki/belépő ág).
A Hajdúszoboszlói Tároló letermelése március végéig történik. A Déli-telepi gázok esetében
előfordul olyan üzemállapot (február, március), hogy a kitermelt nyersgáz hőmérséklete
lényegesen meghaladja a +20°C-t. A nyersgázok előkészítése, vízharmatpont beállítása -
üzemeltetési tapasztalatok alapján - csak abban az esetben megfelelő, ha a gázelőkészítő
egységekre feladott gáz hőmérséklete +20°C-+25°C-t tartományban van. Ez előfeltétele annak,
hogy a távvezetéki előírásoknak megfelelő legyen a gázelőkészítés. A gáz 20°C-ra (nyáron 25°C-re)
történő lehűtését és a keletkező kondenzátum szeparálását fogja végezni ez az új technológiai
elem. Az egység névleges teljesítménye 600 000Nm3/h gáz, tervezési és engedélyezési nyomása:
63barg, -20 .. 50°C hőmérséklet tartományban.
A ventillátorok lapátszögét és a rezgéskapcsolókat be kell állítani. Erre azt követően kerülhet sor,
ha az elektromos bekötéseket elvégezték és a berendezéseket áram alá tudják helyezni.
Építészet:Bontás/áttelepítés/alapozás/földmunka/felmenő szerkezetek/utak/burkolás, egyéb, itt
nem részletezett munkák
Villamos: Új villamos állomás építése/nyomvonalak kialakítása/kábelezési munkák/gyártási
feladatok/helyszíni szerelés, egyéb itt nem részletezett munkák
Irányítástechnika, primer műszerezés: nyomvonalak kiépítése/kábelezési munkák/gyártási
feladatok/helyszíni szerelések/irányítástechnika-folyamatirányítás/DCS bővítés/ ProSafe
Biztonsági PLC funkcióinak bővítése
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére térítésmentesen adja át a kiviteli tervben részletezett
anyagokat (gázhűtő és a felsorolt szerelvények, segédberendezések)
A részletes műszaki leírás az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező kiviteli tervben kerül
meghatározásra és az ajánlattevők részére átadásra

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 1020000000 Pénznem: HUF
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VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/10/14 (év/hó/nap)

Befejezés 2017/09/01 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles 
Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha 
szerződésszegése következtében a szerződés felmondásra kerül, vagy attól a megrendelő 
szerződésben foglalt jogával élve eláll. Mértéke a nettó szerződéses ár 15%-a. 
Késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan elmulasztja a szerződésben 
meghatározott teljesítési határidő(ke)t ,késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a nettó 
szerződéses ár 1%-a/nap, max 25%. 
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a nettó szerződéses ár 5 (öt) százalékos mértékében 
teljesítési biztosítékot köteles nyújtani az ajánlatkérő (megrendelő) részére a szerződés 
teljesítésének biztosítására. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a 
szerződésszerű teljesítés elismeréséről kiállított teljesítésigazolás időpontját követő 90 napig, de 
legalább 2017. november 30 ig kell érvényesnek lennie. 
Jóteljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a nettó szerződéses ár 5 (öt) százalékos mértékében 
jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani az ajánlatkérő (megrendelő) részére a jótállási 
kötelezettségei teljesítésének biztosítására. A jóteljesítési biztosítéknak az átadás-átvételtől 
számított 12 hónapot követő 90. napig kell érvényesnek lennie. 
A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti módon a Kbt. 126.§ (4) és (5) 
bekezdés előírásainak a betartásával kell a biztosítékokat nyújtania. A biztosítékok összegének 
megállapításakor a Kbt. 126.§ (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint - a tartalékkeret figyelmen 
kívül hagyásával - kerül meghatározásra a nettó szerződéses ár.
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Jótállás: A nyertes ajánlattevő jótállást köteles vállalni az ajánlattételi dokumentációban
meghatározottak szerint az átadás-átvételtől számított 5 évre. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - a tartalékkeret figyelmen kívül hagyásával - teljes nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére nyújt lehetőséget. Előleg
kizárólag benyújtott előleg - visszafizetési biztosíték nyújtása ellenében folyósítható. A biztosítékot
az előleg visszafizetésére, annak teljes vissza fizetésének idejére szóló hatállyal a Vállalkozó az
előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül az Ajánlatkérő
részére benyújtani.
Amennyiben ajánlattevő előleg fizetését kéri, úgy az előlegfizetés feltétele, hogy ajánlattevő
biztosítékot nyújtson legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg. Az ajánlattevő
választása szerint előleg visszafizetési biztosítékként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott formában nyújtott biztosíték formájában fogadható el. A biztosíték mértéke az
előleg mértékével meggyező összegű. Az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő részszámla benyújtására a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosít lehetőséget.
Ajánlatkérő az előleggel, a részszámlázással és a kifizetéssel kapcsolatban a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 12. § -14.§ rendelkezései szerint jár el és e rendelkezéseket alkalmazza.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az Art. 36/A. § rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a 131.§ -ban meghatározott feltételek a szerződésnek
akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
A részletes finanszírozási és fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezet létrehozatalát

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok 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. 56. § (1) bekezdésben felsorolt 
kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), illetve f) 
pontjai szerint kizáró okok fennállnak.
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A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjainak
hatálya alá. 
A részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerint nyilatkoznia kell az előző három üzleti évben a teljes nettó árbevételéről és ugyanezen
időszakban a CH bányászat - tárolás - szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén felszíni
technológiai rendszerhez kapcsolódó kivitelezési, javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből
elért nettó árbevételéről - attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az előző három üzleti
évben együttesen CH ipar területén felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó kivitelezési,
javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből származó legalább nettó 500.000.000, HUF
árbevétellel és ugyanezen időszakban összesen legalább nettó 900.000.000, HUF teljes
árbevétellel.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevételekkel, mert
az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlannak minősül, ha
működésének ideje alatt az évi átlagos CH ipar területén felszíni technológiai rendszerhez
kapcsolódó kivitelezési, javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből származó legalább nettó
160.000.000, HUF árbevétellel és ugyanezen időszakban évente átlagosan legalább nettó
300.000.000, HUF teljes árbevétellel nem rendelkezik.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év legjelentősebb építési 
beruházásainak ismertetése a kapcsolódó referenciaigazolások csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 16. § (3) és (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia 
kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés 
egyértelműen megállapítható. 
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani. 
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M2.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani a jelentkezésében 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. 
M3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján azon 
szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, 
végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés 
teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó az M3) a) - e) pontok szerinti szakemberek hatóság által 
vezetett névjegyzékbe való bejegyzését, illetve abban szereplést igazoló okiratok egyszerű másolati 
példánya, az M3) c) -e) pontjai szerinti esetekben a szakemberek végzettségét, képzettségét 
igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, 
valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. 
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai 
gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Amennyiben 
valamelyik szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai 
névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében részvételre jelentkező által meghatározott 
jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség 
és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum 
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel 
szükséges a jelentkezésben feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság 
ellenőrizhető. 
A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti 
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, s a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot részvételre jelentkező más 
módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban 
történő benyújtásával köteles részvételre jelentkező igazolni. Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés 
szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy részvételre 
jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési 
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre 
állásuk tekintetében. 
Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása 
során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
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b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, a részvételre
jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, 
M1.) ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben nem rendelkezik összesen 
legalább az alábbi referenciákkal 
a) CH ipar területén felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó kivitelezési, javítási, 
karbantartási munkálatok illetve technológiai létesítmények bontására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített referenciákkal, melyekben az ellenszolgáltatás nettó összege 
együttesen elérte a minimum 900.000.000 HUF-ot. 
b) min. 1 db CH ipari felszíni épületek, felszín alatti mélyépítmények (beton alapok) illetve 
technológiai létesítmények bontására vonatkozó szerződésszerűen teljesített vállalkozási 
szerződéssel, amelyben a munkarészek az építészeti, gépészeti, villamos, műszeres bontási 
feladatok elvégzését, a rekultivációt és a tereprendezés elvégzését is tartalmazták, és amelyben az 
ellenszolgáltatás nettó összege elérte a minimum 150.000.000 HUF-ot. 
c) min. 1 db CH ipari felszíni épületek, illetve technológiai szerelvények kivitelezésére vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített vállalkozási szerződéssel, amelyben a munkarészek legalább az 
építészeti és gépészeti feladatok elvégzését tartalmazták, és amelyben az ellenszolgáltatás 
összege elérte a minimum nettó 100.000.000 HUF-ot, 
d) CH ipar területén legalább 1 darab technológiai rendszer építését tartalmazó szerződésszerűen 
teljesített min nettó 300.000.000, HUF ellenszolgáltatású építési beruházási referenciával, melyre a 
használatbavételi engedély kiadásra került. 
Az M1) a) -d) pontjai szerinti referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó 
alkalmasságot igazolnak. 
Az M1) pontban meghatározott alkalmassági feltételnek való megfelelés egy referenciával is 
igazolható. 
M2.) - ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által 
tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9000, vagy azzal 
egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel, továbbá ISO 14001 
környezetirányítási rendszerrel, illetve ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedéssel, 
valamint OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerrel, illetve 
ezzel egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedéssel. 
 
 
 
 
M3) - nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: 
a) 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő és MV-B jogosultsággal, vagy 
MV-GO, illetve ezek valamelyikével egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezetővel, 
b) további 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló
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266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő és MV-ÉG jogosultsággal, vagy
ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal, valamint legalább 4 éves CH
ipari területen karbantartásra, vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére,
karbantartására is kiterjedő szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel, 
c) további 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő és MV-É jogosultsággal, vagy
ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal, valamint legalább 4 éves CH
ipari területen karbantartásra, vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére,
karbantartására is kiterjedő szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel, 
d) további 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő és MV-ÉV jogosultsággal, vagy
ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal, valamint legalább 4 éves CH
ipari területen karbantartásra, vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére,
karbantartására is kiterjedő szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel, 
e) további 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő és MV-M jogosultsággal, vagy
ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal, valamint legalább 4 éves CH
ipari területen karbantartásra, vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére,
karbantartására is kiterjedő szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel, 
f) további 2 fő OKJ 34 521 06 számú képesítéssel, vagy egyenértékű korábbi képesítéssel, illetve
ezek bármelyikével egyenértékű képesítéssel, végzettséggel és CH bányászat - tárolás - szállítás -
elosztás - feldolgozás - finomítás területén technológiai szerelvények karbantartására, vagy
technológiai szerelvények megvalósítására, kivitelezésére, karbantartására is kiterjedő min 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező 12/2004 (II.13.) GKM rendelet szerinti hatályos minősítésű
minősített hegesztővel, 
g) további 2 fő OKJ 34 522 04 számú képesítéssel, vagy egyenértékű korábbi képesítéssel, illetve
ezek bármelyikével egyenértékű képesítéssel, végzettséggel és CH bányászat - tárolás - szállítás -
elosztás - feldolgozás - finomítás területén karbantartásra, vagy technológiai szerelvények
megvalósítására, fejlesztésére, karbantartására is kiterjedő min 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező villanyszerelővel, 
h) további 2 fő OKJ 34 582 03 számú képesítéssel, vagy egyenértékű korábbi képesítéssel, illetve
ezek bármelyikével egyenértékű képesítéssel, végzettséggel és CH ipari területen karbantartásra,
vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére, karbantartására is kiterjedő min 3
éves szakmai gyakorlattal rendelkező lakatossal, 
i) további 3 fő OKJ gépész szakmacsoport szerinti képesítéssel, vagy egyenértékű korábbi
képesítéssel, illetve ezek bármelyikével egyenértékű képesítéssel, végzettséggel és CH ipari
területen karbantartásra, vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére,
karbantartására is kiterjedő min 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gépész szakemberrel. 
j) további 1 fő OKJ 34 522 03 számú képesítéssel, vagy egyenértékű korábbi képesítéssel, illetve
ezek bármelyikével egyenértékű képesítéssel, végzettséggel és CH bányászat - tárolás - szállítás -
elosztás - feldolgozás - finomítás területén DCS rendszer megvalósítására, fejlesztésére,
karbantartására, vagy technológiai szerelvények megvalósítására, fejlesztésére, karbantartására is
kiterjedő min 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező elektronikai műszerésszel. 
Egy szakember csak egy minőségben vehet részt a közbeszerzési eljárásban. 
Ajánlatkérő a III.2.3. M2.) pont szerinti alkalmassági feltételt és annak igazolását a 289/2011.
(XII.22.) Korm rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján határozta meg.
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III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

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

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

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

 Nyílt

 Meghívásos

x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem

IV. 2) Értékelési szempontok

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

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni 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/018/2015

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/08/27 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: 2015/09/08 (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve
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 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: I.1.pontban meghatározott cím.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak a részvételi jelentkezést benyújtók és
az ajánlatkérő képviselői. A részvételre jogosultakról és a bontási eljárásról további információkat a
Kbt. 62. § tartalmazza

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

A tárgyalás tervezett időpontja: 2015.09.30. 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 megadottak szerinti időpontban írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtaniuk. A
módosított ajánlat a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre kerülnek az ajánlati árak. A
végső ajánlatok megadásával és a tárgyalás ezt követő berekesztésével ajánlati kötöttség jön létre.

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
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A részvételi dokumentáció átadása az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen, hétfőtől
péntekig, 09.00-15.00 óráig, a részvételre jelentkezési határidő lejártának napján 9.00 órától 11.00
óráig történik. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A
dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3)
bekezdése esetén, amennyiben a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a
kérelemre vonatkozó levelet írásban (e-mailben, faxon vagy levélben) kell megküldenie az „A”
melléklet 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
- Részvételre jelentkező neve,
- Részvételre jelentkező levelezési címe,
- a Részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma,
- az eljárást megindító felhívás hirdetményének KÉ - száma.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

Ajánlatkérő a III.2.2. és III.2.3. pontban meghatározott valamennyi alkalmassági feltételt a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Erre tekintettel a minősített ajánlattevőknek is
igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a III.2.2. és III.2.3. pontban
meghatározottak szerint.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1.) 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 
teljesítésében személyesen közreműködő III.2.3. M3) pont szerinti szakemberek, valamint minden a 
helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő 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 a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és 
használata esetén engedélyezi. 
2.) Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, úgy a 
postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen a részvételi jelentkezési határidő
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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 csak arcképes személyazonosításra 
alkalmas igazolvánnyal lehetséges és több - akár 10 - percet is igénybe vehet, amelyet a részvételi 
jelentkezés leadásával összefüggésben részvételre jelentkezőnek figyelembe kell vennie. 
3.) Az eljárásban való részvétel minden költsége részvételre jelentkezőt terheli. 
4.) Az eljárás során a hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. § alapján biztosított. 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. 
5.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben 
megjelölte. 
6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú 
példányban, “eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formátumban benyújtania. A részvételi 
jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Gázhűtő telepítése a 
Hajdúszoboszlói FGT-re - Részvételi jelentkezés 2015.08.27-én 11.00 óra előtt felbontani tilos”. A 
részvételre jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján 
történik. 
7.) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában 
meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni. 
8.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania részvételre jelentkezésében a felhívásban 
tételesen felsorolt, a kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint 
az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők 
figyelmét arra, hogy az építőipari tevékenység végzésére jogosult vállalkozásokról a Magyar 
Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásban a részvételre jelentkező- közös részvételi 
jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező - részvételre jelentkezéskor hatályos 
szereplése/ bejegyzése a részvételi jelentkezés érvényességének a feltétele. A Kbt. 36. §-ának (5) 
bekezdése alapján az Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartás 
adatait. 
9.) A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok 
benyújtása mellett a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. A részvételre jelentkezőnek tájékozódnia kell az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére,
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valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A részvételre 
jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek a kötelezettségekről való tájékozódásról nyilatkoznia 
kell. 
10.) A postán, vagy futár által benyújtott részvételre jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidőig 
sor kerül. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés postai úton történő - határidőben való - kézbesítésén 
a részvételi jelentkezésnek az Ajánlatkérő székházába való beérkezését tekinti. 
11.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró 
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában 
meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentumot. 
12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. § (1) bekezdés rendelkezéseinek betartására. 
13.) Amennyiben az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás 
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy 
az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló 
megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy 
panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
14.) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem 
magyar nyelvű dokumentumot - fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, a részvételi 
jelentkezésben csatolt dokumentum stb. nem magyar 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. 
15.) Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az árbevétel 
tekintetében a naptári év fordulóján, a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
16.) A nyertes ajánlattevő saját költségén köteles: 
a) általános felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai 
fedezésére a szerződésben kikötött jótállási időszak végéig. A személyi sérülést, dologi kárt 
és/vagy pénzügyi veszteséget fedező biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa min. 250 millió 
Ft, az éves limit min. 500 millió Ft. 
b) a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó, jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti 
környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződést is kötni a szerződés szerinti kockázatai 
fedezésére, amely tekintetében a biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa min. 100 millió Ft, 
az éves limit min. 200 millió Ft. 
(Új biztosítás, vagy meglévő felelősségbiztosításnak a szerződés tárgyára kiterjesztésével). A 
nyertes ajánlattevő e pont szerinti feltételnek megfelelő felelősségbiztosítása a szerződés 
mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes ajánlattevő részéről való elállásnak, 
visszalépésnek tekinti, ha a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont 
szerinti felelősségbiztosítása kötvényét, illetve annak közjegyző által hitelesített másolatát nem 
bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre. Az ajánlatban a felelősségbiztosítás nyújtásáról az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni. 
17.) Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes ajánlattevő részéről való elállásnak, visszalépésnek
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tekinti, ha a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a teljesítési biztosítékot
nem bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre. Az ajánlatban a teljesítési biztosíték nyújtásáról, annak
formájáról az ajánlattevő köteles nyilatkozni. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a Szerződés aláírási időpontjáig nem bocsátja Ajánlatkérő
rendelkezésére a teljesítési biztosítékot, akkor Ajánlatkérő élhet az elállás jogával 
18) Amennyiben a nyertes Ajánlattevő kéri előleg fizetését, akkor legkésőbb a szerződéskötésig az
Ajánlatkérő rendelkezésre kell bocsátania az előleg visszafizetési biztosítékot. Az előleg
visszafizetési biztosíték szerződéskötésig való benyújtása az előleg igénybevételének és
kifizetésének feltétele. 
19) Az ajánlatokban a jóteljesítési biztosíték nyújtásáról az ajánlattevő köteles nyilatkozni. 
20) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdéseiben, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
21). Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban tart helyszíni konzultációt. 
22.) Ajánlatkérő a részvételi határidőt a Kbt. 122.§ (3) bekezdésére és a 289/2011. (XII.22.) Korm.
rendelet 5.§ (1) bekezdésére tekintettel állapította meg. 
23) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Megyes-Abonyi Ágnes
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Telefon: +36 307239125

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Megyes-Abonyi Ágnes

Telefon: +36 307239125

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

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)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

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

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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