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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77301-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gépjárművek
2017/S 042-077301

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon:  +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Fax:  +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Szabára Eszter
Telefon:  +36 203137714
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Fax:  +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Szabára Eszter
Telefon:  +36 203137714
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Fax:  +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

I.6) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2017. évben.
Hivatkozási szám: MFGT/002/2017

II.1.2) Fő CPV-kód
34100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Bérleti szerződés gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás nyújtására hosszú távú autóbérletre.
Alapadatok:
Személyautó.
Kivitel 5 ajtós hatchback vagy kombi, sedan.
Szállítható személyek száma min.5fő.
Motor.
Működési mód 4 ütemű benzin, diesel.
Hengertérfogat min.1 350cm3.
Teljesítmény min.85kw.
Nyomaték min.170nm.
Pick-up.
Kivitel alvázas, dupla kabinos felépítmény platóval.
Ajtók száma 4.
Szállítható személyek száma min.4fő.
Motor.
Működési mód 4 ütemű diesel.
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Hengertérfogat max.2 500cm3.
Teljesítmény min.100kw.
Nyomaték min.310Nm.
Terepjáró.
Kivitel 4x4.
Szállítható személyek száma min.5fő.
Motor.
Működési mód 4 ütemű diesel.
Hengertérfogat min.1 450cm3.
Teljesítmény min.75kw.
Nyomaték min.250nm.
Furgon.
Kivitel l1h1 zárt furgon, alvázas.
Szállítható személyek száma max.3fő.
Motor.
Működési mód 4 ütemű diesel.
Hengertérfogat min.1 550cm3.
Teljesítmény min.70kw.
Nyomaték min.250Nm.
Össz:8db+max100 % gépjármű.
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34100000
34110000
34113300
50111100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
SzemélyautóMin.előírás.
Kivitel 5 ajtós hatchback/kombi/sedan.
száll. szem. 5fő.
Méretek.
hossz.4 300mm.
szél.(tükör nélkül)1 700mm.
mag.1.450mm.
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teng.táv2 600mm.
szabad hasmag.120mm.
csomagtér térf.360l.
Motor.
műk.mód 4 ütemű B/D.
hengertérf.1 350cm3.
telj.85kW.
nyom.170Nm.
Erőátvitel.
seb.váltó mech. 5+1 fokozat.
hajtáskép.elsőkerékhajtás.
k.tárcsa átmérő 15”.
k.tárcsa acél.
g.abroncs fajta márc. és szept. között nyári, egyébként téli mintázat.
Karosszéria/utastér külső hőm.mérő.
fényre sötétedő belső visszapill.tükör.
Biztonsági/egyéb.
utasvéd.Euro NCAP törésteszt, bizt.teszt eredmény – Adult Occupant érték 80 %.
vezető oldali ülés állítható deréktámasz.
elől oldal/függönylégzsák.
egyéb tempomat.
min. vezető oldali ülésfűtés.
teljes értékű pótkerék/segédpótkerék.
Pick-up.
Kivitel alvázas, Dupla kabinos felépítmény platóval.
ajtók száma 4.
szállítható szem.4fő.
Méretek.
hossz.4 200mm.
terepszög elöl 25.
hátsó terepszög (felszerelt hátsó lökhárítóval) 20.
gázoló mag.450mm.
Motor.
műk.mód 4 ütemű D.
hengertérf.max.2 500cm3.
telj. 100kW.
nyom. 310Nm.
Erőátvitel.
seb.váltó mech. 5+1 fokozat.
hajtáskép. 4x4 (összkerék-hajtás).
k.tárcsa átmérő fülkéből kapcsolható négykerék hajtás.
k.tárcsa acél.
g.abroncs fajta márc. és szept. között M+S, egyébként téli mintázat.
pótkerék teljes értékű acél keréktárcsa.
Karosszéria/utastér.
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plató terhelhetősége750kg.
egyéb Hardtop és platóbélés.
levehető, nagyfokú igénybevételnek megfelelő szövet üléshuzat, kapaszkodó (vezető és utas oldalon, valamint
a jobb és bal oldali hátsó ablakok mellett).
Biztonsági/egyéb.
utasvéd.függönylégzsák.
egyéb teljes értékű pótkerék.
Terepjáró.
Kivitel 4x4.
szállítható szem.5fő.
Méretek.
hossz.4 200mm.
szél.(tükör nélkül)1 750mm.
mag. max.1 700mm.
teng.táv 2 500mm.
szabad hasmag.200mm.
terepszög elöl 27.
áthaladási terepszög 22,5.
csomagtér350l.
Motor.
műk.mód 4 ütemű D.
hengertérf.1 450cm3.
telj.75kW.
nyom.250Nm.
Erőátvitel.
seb.váltó mech. 5+1 fokozat.
hajtáskép.4x4 (összkerék-hajtás).
k.tárcsa acél.
g.abroncs fajta márc. és szept. között M+S, egyébként téli mintázat.
pótkerék teljes értékű acél keréktárcsa.
Karosszéria/utastér vezető oldali ülésfűtés.
levehető, nagyfokú igénybevételnek megfelelő szövet üléshuzat.
Biztonsági/egyéb.
utasvéd.függönylégzsák.
egyéb teljes értékű pótkerék.
Furgon.
Kivitel L1H1 Zárt furgon, alvázas.
szállítható szem.max.3fő.
Méretek.
hossz.4 500mm.
szél.(tükör nélkül)1 800mm.
mag.1 900mm.
Motor.
műk.mód 4 ütemű D.
hengertérf.1550cm3.
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telj.70kW.
nyom.250Nm.
Erőátvitel.
seb.váltó mech. 5+1 fokozat.
hajtáskép. első/hátsókerék hajtás.
k.tárcsa átmérő 16”.
k.tárcsa acél.
g.abroncs fajta (min. alsó kat., erősített oldalfalú "C" abr.), évszakváltó abr. esetében is márc. és szept. között
nyári, egyébként téli mintázat.
megengedett össztöm. max.3 500kg.
vontatható töm. 2 500kg.
raktér hossz./szél. (sárvédőívek között) 2 500/850mm.
raktér térf. 4m3.
Karosszéria/utastér.
raktérburk.fapadló, oldalborítás.
karosszéria kivitel zárt kivitel egy oldalajtóval.
egyéb levehető, nagyfokú igénybevételnek megfelelő szövet üléshuzat.
vezető oldali ülésfűtés.
raktér rögzítési pontok.
oldalra nyíló hátsó ajtók.
Biztonsági/egyéb.
utasvéd.elől oldal/függönylégzsák.
közl.bizt.tempomat.
egyéb tólatóradar.
teljes értékű pótkerék.
vonóhorog.
Minden gépjárműnél min.elvárás:
Karosszéria/utastér.
szín gyári fehér konzervatív színek (szürke,ezüst,azok árnyalatai).
utastér lábtér kivehető,tisztítható gumiszőnyeg.
egyéb gyári klímaber.
gyári rádió.
mobiltel. kihangosító(Blutooth).
fűthető külső visszapill.tükrök.
Biztonsági/egyéb.
utasvéd.vezető és utas oldali légzsák.
közl.bizt.menetstabilizáló rendszer.
kipörgésgátló rendszer.
blokkolásgátló rendszer.
riasztó ber.
tűzoltó készülék 2 kg porral oltó vagy egyenértékű, csomagtérben rögzítve.
egyéb első ködfényszóró.
hátsó ködfényszóró/ködzárófény.
gépkocsi emelő.
Elsősegélynyújtó felszerelés(MSZ13553„B” csomag).
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láthatósági mellény-száll.szem.szám szerint.
Össz:8db+max100 % gépjármű.Részl.műsz.leírás közbesz.dok.-ban.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megrendeléstől számított szállítási határidő – személyautó (min. 180 – max. 90 nap)
(nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megrendeléstől számított szállítási határidő – pick-up (min. 180 – max. 90 nap) (nap) /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Megrendeléstől számított szállítási határidő – terepjáró (min. 180 – max. 90 nap)
(nap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Megrendeléstől számított szállítási határidő – furgon (min. 180 – max. 90 nap) (nap) /
Súlyszám: 1
Költség kritérium - Név: Kalkulált bérleti és flottakezelési díj személyautóra (nettó HUF) / 50 / Súlyszám: 50
Költség kritérium - Név: Kalkulált bérleti és flottakezelési díj pick-upra (nettó HUF) / 50 / Súlyszám: 20
Költség kritérium - Név: Kalkulált bérleti és flottakezelési díj terepjáróra (nettó HUF) / 50 / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Kalkulált bérleti és flottakezelési díj furgonra (nettó HUF) / 50 / Súlyszám: 10

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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.
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A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 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 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 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján, a
jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek:
P1.) csatolnia kell nyilatkozatát az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
szerint gépjármű bérlet és flottakezelés tevékenységből származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont];
P2.) be kell nyújtani a saját vagy jogelődje, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát, ha a letelepedése szerinti ország
joga előírja a közzétételt. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező
eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu ) honlapján megismerhető,
az eredménykimutatást az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
eredménykimutatás adatainak csatolása a jelentkezésben nem szükséges. Amennyiben a részvételi jelentkező
azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát
a P1.) szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. [a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pont]
Közös részvételre jelentkezők esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitására, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P1.) az elmúlt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya
szerint gépjármű bérlet és flottakezelés tevékenységből származó összesen legalább nettó 105 000 000 HUF
árbevétellel. Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az
ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlannak minősül, ha működésének
ideje alatt nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából származó összesen nettó 35 000 000 HUF évi átlagos
nettó árbevétellel;
P2.) az elmúlt 2 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt az üzemi-üzleti tevékenysége eredménye.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által kért teljes időszakban a
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóval, mert az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte
meg működését alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenységből származó nettó 105 000 000 HUF nettó árbevétellel. [321/2015. (X.30.) Kr. 19. §
(2) bek.].

www.e-beszamolo.kim.gov.hu
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerint
gépjármű bérlet és flottakezelés tevékenységre vonatkozó referenciáinak ismertetését. Az igazolásnak,
illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) melyből az előírt követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pont és 22.§ (1) és (2) bek.];
M2.) azon szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a
szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű
másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A
szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság
igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében. RJ
köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. b) pont].
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
M1.) a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db minimum 2 éves időtartamra
a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű bérlet és flottakezelés nyújtására) vonatkozó szerződésszerűen
teljesített szállítási referenciával, melyben a gépjárművek száma elérte a min 6 db-ot és az ellenszolgáltatás
összege elérte a nettó 105 000 000 HUF-ot.
Az M1.)-nek való megfelelés egy és/vagy több referenciával is teljesíthető;
M2.) nem rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek külön – külön min. 3 év gépjármű bérlet és
flottakezelés tevékenységre kiterjedő szakmai gyakorlattal.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Késedelmi: a gépjárművek leszállításával neki felróhatóan késedelembe esik és a flottakezelési szolg. nyújtását
neki felróhatóan nem kezdi meg a szerz.ben meghatározott időpont(ok)ban, a késedelmes teljesítéssel érintett
gépjárműre jutó havi bérleti és flottakezelési szolg.i bruttó díj 20 %-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére
köteles.
Meghiúsulási: a meghiúsulással érintett gépjárművekre jutó 4 havi bérleti és flottakezelési szolg.i díj bruttó
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha szerz.szegése miatt a szerz. felmondásra kerül, vagy attól
illetve a megrendeléstől a Bérlő a szerződésben illetve jogszabályban foglalt jogánál fogva eláll.
Hibás teljesítési: a gépjárművek leszállítása és a flottaszolg. nyújtása során a szerz. minőségi követelményeit
megsérti, alkalmanként a hibás teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi bérleti és flottakezelési szolg.i bruttó díj
10 %-a mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
Részletes szabályok a dokumentumban.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésére és az Art. 36/A. §-ára.
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A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről
nem vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/03/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 14/04/2017

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2021. I. negyedév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A részvételi jelentkezés (RJ)-t Kbt.66.§(1)bek. alapján kell megtenni. RJ-k felbontási helye: 1138
Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet. Időpont 2017.03.31. 10:00 óra. RJ-k felbontásán jelenlétre jogosultak:
Kbt.68.§(3)bek. szerint.
2) RJ postai úton beküldésénél a kézbesítésből származó bizonytalanságok (pl. a RJ benyújtási határidő lejártát
követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése a jelentkező saját kockázatát képezik.
3) RJ-t 1db papír alapú példányban (pld), EREDETI jelzéssel és 1db papír alapú pld-al mindenben megegyező
elektronikus másolati pld-ban CD/DVD lemezen kell benyújtani. RJ csomagolásán fel kell tüntetni a jelentkező
nevét, címét, eljárás tárgyát és az alábbi szöveget: „Részvételi jelentkezés 2017.03.31. 10:00 óra előtt
felbontani tilos!”. RJ-k bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti pld alapján történik.
4) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési dokumentumokat (dok) térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági
szereplő részére elektronikusan elérhetővé teszi a www.magyarfoldgaztarolo.hu címen. A dok-ok átvétele
(letöltése) regisztráció (reg) és hozzáférés igénylése után lehetséges. A reg-t a kozbeszerzes@mfgt.hu 
címre email küldésével kell kérni (min. RJ neve, címe, kapcsolattartója, annak e-mail címe, telefonszáma,
eljárás tárgya megadásával). Az e körben kapott jogosultság alapján lehetséges hozzáférés igénylése. A
reg jóváhagyását az adatvédelmi nyilatkozat visszaküldésével kell igazolni. Hozzáférést bármely korábban
regisztrált gazdasági szereplő is kérhet.
5) A jelentkezőnek a RJ-ében cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)-(6)bek. szerint.
6) A RJ benyújtásával kapcsolatos további információk a dok.ban. Amennyiben a felhívás és a dok. között
eltérés mutatkozik a felhívás az irányadó. AK rövidítéseket a hirdetmény terjedelmi korlátai miatt alkalmazott.
7) Kiegészítő tájékoztatás Kbt.56.§ alapján, konzultáció nincs.
8) RJ-ben valamennyi iratot magyar nyelven kell benyújtani, a nem magyar nyelven benyújtott iratok jelentkező
általi felelős fordítása is megfelelő. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a RJ-ben csatolni kell.
9) Hiánypótlás, felvilágosítás Kbt.71.§ szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
10) AK részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a szolgáltatás jellegére, a keretmegállapodás során történő
egyedi lehívásokra és az szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre.
11) Jelentkező folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása esetén a RJ-hez csatolandó a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről megküldött igazolás is.
12) Közös RJ esetében Kbt.35.§ irányadó. RJ-hez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodás 1pld-t, ami tartalmazza a jelentkezők között az eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon jelentkezőt, aki közös jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia
kell, hogy a közös jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi
követelményeket.
13) Az ajánlatok értékelése: a legjobb ár-érték arány. Ponttartomány: 1-100. Ajánlatok értékelése: 1.-4.
részszempontokban objektív, 5-8. részszempontban relatív értékelés a dokumentumban meghatározottak
alapján.
14) AK a III.1.2./III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15) A IV.2.6)pont kitöltése a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
16) A Keretmegállapodás 307/2015.(X.27.)Kormányrendelet 18.§(1)szerinti megkötését követően a
Keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt.105.§(2)c)pontja szerint kerül sor.

www.magyarfoldgaztarolo.hu
mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
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17) AK Kbt.75.§(2)e)pontot nem alkalmazza.
18) FAKSZ: dr. Nagy László Gábor, 00099.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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