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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181842-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi szolgáltatások
2016/S 102-181842

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

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

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Széchenyi István tér 7–8.
Budapest
1051
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon:  +36 307794151
E-mail: nagylg@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
Széchenyi István tér 7–8.
Budapest
1051
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Megyes-Abonyi Ágnes
Telefon:  +36 307239125
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 fent említett címre

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 laborvizsgálati tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra.
Hivatkozási szám: MFGT/001/2016

II.1.2) Fő CPV-kód
71900000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok
elvégzése.
1. rész Pusztaedericsi földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Érték áfa nélkül: 40 000 000. Pénznem: HUF.
2. rész Kardoskúti földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Érték áfa nélkül: 30 000 000. Pénznem: HUF.
3. rész Hajdúszoboszlói földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Érték áfa nélkül: 40 000 000. Pénznem: HUF.
4. rész Zsanai földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Érték áfa nélkül: 40 000 000. Pénznem: HUF.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

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: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére laborvizsgálati tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71900000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok
elvégzése.
1. rész Pusztaedericsi földgáztároló:
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők S-02A, B.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók.
PB összetétel (GC).
Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC).
Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC).
H2S-tartalom.
Szagosítóanyag-tartalom.
Összes kéntartalom.
Harmatpont CH.
Harmatpont vízgőz.
Légtér CH szennyezettsége.
Kútáram.
Olaj víztartalom.
Olajsűrűség.
Viszkozitás.
Savszám.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Mintaelőkészítés.
Földgáz mintavétel.
Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére laborvizsgálati tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földgáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok
elvégzése.
2. rész Kardoskúti földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők S-02A, B.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók.
PB összetétel (GC).
Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC).
Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC).
H2S-tartalom.
Szagosítóanyag-tartalom.
Összes kéntartalom.
Harmatpont CH.
Harmatpont vízgőz.
Légtér CH szennyezettsége.
Kútáram.
Olaj víztartalom.
Olajsűrűség.
Viszkozitás.
Savszám.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Mintaelőkészítés.
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Földgáz mintavétel.
Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 30 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére laborvizsgálati tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földgáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok
elvégzése.
3. rész Hajdúszoboszlói földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők S-02A, B.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók.
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PB összetétel (GC).
Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC).
Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC).
H2S-tartalom.
Szagosítóanyag-tartalom.
Összes kéntartalom.
Harmatpont CH.
Harmatpont vízgőz.
Légtér CH szennyezettsége.
Kútáram.
Olaj víztartalom.
Olajsűrűség.
Viszkozitás.
Savszám.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Mintaelőkészítés.
Földgáz mintavétel.
Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:



HL/S S102
28/05/2016
181842-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 7 / 13

28/05/2016 S102
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7 / 13

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére laborvizsgálati tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok
elvégzése.
4. rész Zsanai földgáztároló.
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők S-02A, B.
Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók.
PB összetétel (GC).
Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC).
Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC).
H2S-tartalom.
Szagosítóanyag-tartalom.
Összes kéntartalom.
Harmatpont CH.
Harmatpont vízgőz.
Légtér CH szennyezettsége.
Kútáram.
Olaj víztartalom.
Olajsűrűség.
Viszkozitás.
Savszám.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása.
Mintaelőkészítés.
Földgáz mintavétel.
Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
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 eljárás egyik részében sem 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 valamennyi részben 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 valamennyi részben nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 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 valamennyi részben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
P1) Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek
csatolnia kell nyilatkozatát valamennyi részben a CH anyagok (földgáz és/vagy, kőolaj és/vagy termelvény)
laborvizsgálatainak elvégzéséből származó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdései szerint.)
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Közös részvételre jelentkezés 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):
P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az elmúlt 3 lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik CH
anyagok (földgáz és/vagy, kőolaj és/vagy termelvény) laborvizsgálatainak elvégzéséből származó legalább az
1. részben nettó 20 000 000 HUF, a 2. részben nettó 15 000 000 HUF, a 3. részben nettó 20 000 000 HUF, a 4.
részben nettó 20 000 000 HUF árbevétellel.
Több részre benyújtott részvételi jelentkezés esetén nem kell a részek szerinti árbevételeket összesíteni, ilyen
esetben elegendő a részvételi jelentkezéssel érintett legmagasabb összegnek megfelelő árbevétel igazolása az
érintett részekben való alkalmasság igazolásához.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek valamennyi részben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek valamennyi
részben az alábbi dokumentumokat kell mutatnia:
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a legjelentősebb CH anyagok (földgáz és/vagy, kőolaj
és/vagy termelvény laborvizsgálatainak elvégzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése. Az igazolás,
illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet);
M2) azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, 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. Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli;
M3) a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy
minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát,illetve az ezekkel
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Részvételre jelentkező valamennyi részben ha:
M1) a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik összesen legalább a CH anyagok (földgáz és/vagy,
kőolaj és/vagy termelvény laborvizsgálatainak elvégzésére vonatkozó alábbi referenciákkal:
a) min 5 db CH összetétel, számított jellemzők;
b) min 5 db CH H2S-tartalom vizsgálata;
c) min 5 db CH Harmatpont vizsgálat;
d) min 5 db termelvény, vagy olaj víztartalom vizsgálat;
e) min 5 db Olajsűrűség vizsgálat.
Az M1)-nek való megfelelés egy és/vagy több referenciával is teljesíthető.
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Több részre benyújtott részvételi jelentkezés esetén nem kell a részek száma szerint a referenciákat összeadni;
M2) nem rendelkezik legalább 4 fő főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel,
akik külön – külön legalább 24 hónapos laboratóriumi vizsgálatok végzésében szerzett szakmai gyakorlattal,
tapasztalattal rendelkeznek.
Egy szakember részenként csak egy minőségben vehet részt az eljárásban;
M3) nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerre l(min. ISO 9001, vagy egyenértékű),illetve ezekkel
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha neki felróhatóan a teljesítés meghiúsul.
Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 30 %-a.
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével neki felróhatóan késedelembe esik, akkor
késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó
vállalkozási díj 1 %-a/nap, max. 25 %.
Hibás teljesítési kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi, akkor az SLA
rendszerben meghatározott összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

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) bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.
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 az ajánlattételi dokumentáció 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.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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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: 24/06/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 30/06/2016

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:
2019. I. negyedév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A részvételi jelentkezés (RJ)t a Kbt. 66. § (1) alapján kell megtenni. RJ-ek felbontási helye: 1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7-8 VII. emelet hivatalos helyisége. Időpont: 24.6.2016. 10:00 óra. Az RJ-k felbontásán
jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
2) Az 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) Az RJ-t egy papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formátumban benyújtani.
Az RJ csomagolásán fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és címét, valamint az alábbi szöveget: „A
Magyar Földgáztároló Zrt. részére laborvizsgálati tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra – Részvételi jelentkezés 24.6.2016-én 10:00 óra előtt felbontani tilos”. A RJ-ek bírálata a nyomtatott
formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
4) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő
részére elektronikusan elérhetővé teszi a következő címen: www.magyarfoldgaztarolo.hu A dokumentumok
átvétele (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele, melyet a kozbeszerzes@mfgt.hu  címre történő email
küldésével kell kérni és az e körben kapott regisztrációs lap visszaküldésével szükséges igazolni. A részvételi
dokumentáció letöltése az. I.1. 12 pont szerinti címről a részvételre jelentkezési határidő lejártának napján 9:00
órától 10:00 óráig történik.
5) A részvételre jelentkezőnek a RJ-ében cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)–(6) szerint.

www.magyarfoldgaztarolo.hu
mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
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6) A RJ benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentum tartalmazza. Amennyiben a felhívás és
a dokumentum között eltérés mutatkozik a részvételi felhívás az irányadó.
7) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján, konzultáció nincs.
8) A RJ-ben valamennyi iratot magyar nyelven kell benyújtani, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
részvételi jelentkező általi felelős fordítása is megfelelő. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a RJ-ben csatolni kell.
9) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint.
10) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja.
11) A részvételre 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 a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Az RJ-shez csatolni kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi
jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi
jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös
részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi
követelményeket.
13) Az ajánlatok értékelése: valamennyi részben a legalacsonyabb ajánlati ár.
14) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolási módot a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15) A IV.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatal felé továbbítás és a közzététel érdekében történt.

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2016
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