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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438396-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
2015/S 241-438396
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Szolgáltatásmegrendelés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Széchenyi István tér 7–8.
Címzett: dr. Nagy László Gábor
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.magyarfoldgaztarolo.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Széchenyi István tér 7–8.
Címzett: Megyes-Abonyi Ágnes
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307239125
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/AktualisEljarasok/Lapok/default.aspx
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Széchenyi István tér 7–8.
Címzett: Megyes-Abonyi Ágnes
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307239125
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
I.2)

Fő tevékenység
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Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
I.3)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

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
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások
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
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

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)
76000000, 76110000, 76450000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
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.
Becsült érték áfa nélkül: 100 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.2.2016 Befejezés 31.1.2017

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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) bekezdésére, a 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:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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
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 az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) A részvételre
jelentkezőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés
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b) pontja alapján saját vagy jogelődje a felhívás feladását megelőző 3 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 irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. 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 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 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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.) A részvételre
jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. 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.) Korm. rendelet 22.
§ (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon. A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell
legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból
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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 %-os arányban vett részt.
M2.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. 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 nyújtania a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. 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, amelyből az
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Valamint nyilatkozatot arról, hogy az
eszközök a szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni.
M4.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a jelentkezésében 321/2015. (X. 30.) Korm. 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 benyújthatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben nem rendelkezik CH ipar területén
kitöréselhárítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó összesen legalább nettó 10 000 000 HUF értékű
referenciával, amely 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 4 m³ /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.
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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

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: nem

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében):
nem

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
MFGT/26/2015.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 22.12.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.12.2015 - 10:00

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar. angol.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

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

VI.3)

További információk:
1.) A részvételi jelentkezést a Kbt. 66. § alapján kell megtenni.
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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, amit 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. 1 papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint 1 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, 22.12.2015-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 adataival (érdeklődő gazdasági szereplő neve, címe és elérhetőségei, telefon 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.
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.
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13. A részvételi szakasz eredményéről az összegezés megküldésével való tájékoztatás szóló tájékoztató
megküldésének tervezett időpontja: 31.12.2015. Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:
31.12.2015.
14.) A tárgyalás tervezett időpontja: 15.1.2016., 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
tisztázhatók. 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 ajánlati áruk egy
alkalommal való módosítására, amelyet 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: 18.1.2016.
16.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 29.1.2016.
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 benyújtott 1 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 1 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: (URL) http://www.mbfh.hu/
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: 22.12.2015., 10:00 óra. Helye: az 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.
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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.).
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
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

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

E hirdetmény feladásának időpontja:
7.12.2015
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