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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289676-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Építési munkák
2016/S 160-289676

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

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: 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 következő címre:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150. VI. emelet
Budapest
1138
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

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. által üzemeltetett Zsanai földalatti gáztárolón kitároló rendszerek korszerűsítése.
Hivatkozási szám: MFGT/005/2016

II.1.2) Fő CPV-kód
45000000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.
1. rész: Cold Box egységek cseréje.
A Zsanai FGT gázelőkészítő üzem rész propános hűtőkörének propán – földgáz hőcserélőinek cseréje, ami
magában foglalja a tervezés, legyárt(at)ás, helyretervezés, telepítés és üzembehelyezés feladatait.
Érték áfa nélkül: 1 000 000 000 HUF.
2. rész: Szűrőszeparátorok telepítése.
A Zsanai FGT gázelőkészítő üzem rész propános hűtőköre elé 3 db nagy teljesítményű, tisztítható
szűrőszeparátor egység tervezése, legyárt(at)ása, helyretervezése, telepítése és üzembehelyezése.
Érték áfa nélkül: 250 000 000 HUF.
3. rész: Részleges vezetékcsere.
A Zsanai FGT gázelőkészítő üzem rész propános hűtőkörének propán – földgáz hőcserélők közös fejcsövének
részben vagy egészben történő cseréje.
Érték áfa nélkül: 150 000 000 HUF.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 400 000 000.00 HUF
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n _1. rész Cold Box egységek cseréje (3 db)
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45000000
42500000
45250000
71220000
71321000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Bács-Kiskun megye, Zsanai Földalatti Gáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.
A Zsanai FGT-n hidegszeparációs technológia részeként üzemelő hőcserélők (Cold Box) az elmúlt évek
alatt elszennyeződtek, teljesítményük folyamatosan csökken, így a jövőben elvárt alacsonyabb előkészítési
hőmérséklet és a szükséges hűtőkapacitás biztosításához a következő feladatok elvégzése szükségesek:
— Cold Box-ok cseréje (3 db),
— az új hőcserélők elszennyeződését megakadályozó szűrőszeparátorok telepítése,
— technológiai vezetékek részleges cseréje.
1. rész Cold Box egységek cseréje.
Cold Box egységek (3 db) cseréje:
— kiviteli tervek készítése,
— készülékek beszerzése – gyártási terv (3 db), helyre telepítése, szükséges technológiai csőkapcsolatok
kialakítása, műszerezettség (alsó, felsőszintű illesztés), villamos illesztés,
— üzembe helyezés.
„D” tervi dokumentáció készítése.
A hűtőtechnológián beépített forrasztott alumínium hőcserélők (BAHX vagy Cold Box) biztosítják a földgáz
előírt hőfokra történő hűtését mely hőcserélőkben a gáz-gáz és a gáz-propán hőcserélő szekciók egybe van
építve és egy acél burkolattal van ellátva. A jelenleg is üzemelő három hőcserélő közül az E-310A és E-310B
technológia jelű egység azonos teljesítményű és méretűek, míg az E-310C ezektől eltérőek. A 3 db új Cold
Box a lecserélés után teljes mértékben az új hőtechnikai teljesítmény elvárásoknak megfelelő, egymással
megegyező teljesítményű és méretűek lesznek, melyek a meglévő egységek helyére kerülnek beépítésre. Már
a helyretervezésnél figyelembe kell venni, hogy az E-310C berendezésnél a csonkkiosztás változni fog, így ott a
csővezetékek módosítása szükséges.
Az új hőcserélők műszaki adatainak birtokában az acél tartószerkezet felülvizsgálata és megerősítése mind a 3
berendezésen kötelező.
Tervezési, kivitelezési feladat az alacsonyabb gázhőmérsékletet biztosító hűtőegység helyretervezése, a
gyártóműben történő legyártatása, ütemezett leszállítása, helyszíni beépítés, nyomás és üzempróba. Az
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alacsonyabb gázhőmérséklet (gázoldal: - 15 °C, propán oldal: - 19 °C) miatt biztosítani kell a hidrátgátlást.
A Cold Box helyretervezésénél ki kell alakítani a hidrátgátló inhibítor (EG) beadásának és elosztásának a
lehetőségét.
A Cold Box-ok beépítését követően szükséges azok duzzasztott perlittel (50–70 kg/m³ sűrűség) vagy
kőzetgyapottal való szigetelése, majd időjárásálló burkolattal való ellátása.
Az új hőcserélőkre terv szerinti műszerek biztosítása szükséges.
A kivitelezés működő gázüzemben történik, a munkavégzés során az üzem működése nem akadályozható,
vagy veszélyeztethető. A kivitelezési szakaszban az élőre kötések, illetve közvetlen technológiai kapcsolatok
kialakítása csak az üzemszünetek és a tervezett leállások időszakában végezhető. Kitárolási időszakban leállás
nem lehetséges. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az üzemszünetek és a tervezett leállások időpontjait és
időtartamát koordináció keretében egyezteti. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni munkavégzés során
a gázüzemben karbantartási és egyéb beruházási feladatokat ellátó más vállalkozásokkal együttműködni,
munkavégzésüket az Ajánlatkérő által koordináltan összehangolni.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50
Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000 000.00 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:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n _2. rész Szűrőszeparátorok telepítése (3 db)
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45000000
45250000
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71220000
71321000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Bács-Kiskun megye, Zsanai Földalatti Gáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.
A Zsanai FGT-n hidegszeparációs technológia részeként üzemelő hőcserélők (Cold Box) az elmúlt évek
alatt elszennyeződtek, teljesítményük folyamatosan csökken, így a jövőben elvárt alacsonyabb előkészítési
hőmérséklet és a szükséges hűtőkapacitás biztosításához a következő feladatok elvégzése szükségesek:
— Cold Box-ok cseréje (3 db),
— az új hőcserélők elszennyeződését megakadályozó szűrőszeparátorok telepítése,
— technológiai vezetékek részleges cseréje.
2. rész Szűrőszeparátorok telepítése:
— kiviteli tervek készítése,
— készülékek beszerzése – gyártási terv (3 db szűrő szeparátor), helyre telepítése, szükséges technológiai
csőkapcsolatok kialakítása,
— működéshez szükséges műszerek beszerzése és telepítése,
— irányítástechnikai illesztése,
— üzembehelyezés,
— „D” tervi dokumentáció készítése.
A Cold Box-ok gyártói által készített ALPEMA szabvány 177 µm-os szűrési finomságot ír elő a készülék
előtt a készülékek eltömődésének megakadályozására. Jelenleg a technológiai csővezetékbe épített kúpos
szűrők végzik el ezt szűrési feladatot, mely hatékonysága azonban nem kielégítő. A hőcserélőkhöz érkező
gázáram alapvetően nagy tisztaságú, a szűrési feladatot a csővezeték faláról leváló szennyeződés, valamint
kőzet por, homok, vasoxid és TEG (trietilén glikol) jelenti. A beépítésre kerülő szűrőszeparátor egységnél
törekedni kell a minél finomabb szűrési hatékonyságra, a szűrőbetétek hosszú élettartamára és a minimális
nyomásveszteségre. A megajánlott technológia cserélhető szűrőbetét használatával kerüljön beépítésre. Előnyt
jelent, ha a jelzett szűrési finomságnál nagyobb szennyezés visszatartó képességű szűrőbetéttel rendelkezik az
ajánlott technológia.
A gázszárító egységek gázkilépő vezetékeinek DN700-as gyűjtő fejcsőre történő csatlakozása után, a Cold
Box-ok elé egy-egy coalester szűrőt kell helyretervezni (összesen 3 db) és beépíteni. Az ajánlott szűrőnek
képesnek kell lennie az elvárt szűrési hatékonyság teljesítésére a teljes nyomás és gázáram tartományban.
A szűrőegységek bekötéséhez a gázszárító technológiák DN500-as vezetékein kilépő gázokat összegyűjtő,
a csősáv felső szintjén elhelyezkedő DN700 méretű fejcsövet megfelelő csőtartó alapozások elhelyezésével
a földszintre kell áttelepíteni és a soronként leválasztott DN500-as vezetékeket egy-egy zárószerelvény
közbeiktatásával az új telepítésű szűrő belépő csonkjára kell kötni. A kilépő csonkokról szintén DN500-as
vezetékkel kell az áthelyezett gyűjtő fejcsőre a visszakötéseket elkészíteni.
A szűrő be- és kilépő oldali gázvezetékein túl ki kell építeni a fáklya és szloprendszerekre történő csatlakozást.
A folyadék szlopba való üzemszerű leürítését egy kézi vezérlésű, félfordítós pneumatikus gömbcsappal kell
biztosítani.
A be- és kilépő csonkokon (külső csatlakozó csővezetéken) egy differenciál nyomás távadó kerül elhelyezésre,
a szűrőházra egy helyi nyomás- és hőmérőt kell betervezni.
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A szűrőház folyadékszintjének figyelésére egy külső úszóházban elhelyezett szint távadót kell telepíteni, és
bekötni a meglévő irányítástechnológiai rendszerbe.
A kivitelezés működő gázüzemben történik, a munkavégzés során az üzem működése nem akadályozható,
vagy veszélyeztethető. A kivitelezési szakaszban az élőre kötések, illetve közvetlen technológiai kapcsolatok
kialakítása csak az üzemszünetek és a tervezett leállások időszakában végezhető. Kitárolási időszakban leállás
nem lehetséges. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az üzemszünetek és a tervezett leállások időpontjait és
időtartamát koordináció keretében egyezteti. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni munkavégzés során
a gázüzemben karbantartási és egyéb beruházási feladatokat ellátó más vállalkozásokkal együttműködni,
munkavégzésüket az Ajánlatkérő által koordináltan összehangolni.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50
Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 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:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n _3. rész Részleges vezetékcsere
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45000000
45250000
42130000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
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Magyarország, Bács-Kiskun megye, Zsanai Földalatti Gáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.
A Zsanai FGT-n hidegszeparációs technológia részeként üzemelő hőcserélők (Cold Box) az elmúlt évek
alatt elszennyeződtek, teljesítményük folyamatosan csökken, így a jövőben elvárt alacsonyabb előkészítési
hőmérséklet és a szükséges hűtőkapacitás biztosításához a következő feladatok elvégzése szükségesek:
— Cold Box-ok cseréje (3 db),
— az új hőcserélők elszennyeződését megakadályozó szűrőszeparátorok telepítése,
— technológiai vezetékek részleges cseréje.
3. rész – Részleges vagy teljes vezetékcsere:
— a kitároló fejcső rendszer (DN300 – DN600) sérült szakaszainak cseréjéhez szükséges kiviteli tervezés,
— kivitelezés és a szükséges nyomáspróbák elvégzése,
— üzembehelyezés,
— „D” tervi dokumentáció készítése.
A gázszárító és hűtőtechnológiát összekötő vezetékszakasz (Cold Boksz fejcső) belső bevonata helyenként
megsérült, ezért meghatározott helyeken a vezetéket cserélni szükséges max. 300 fm + max. 100 % hosszban
(DN 300-600 vezetékszakaszok, DN 500 vezetékszakasz 112 m, DN 600 vezetékszakasz 62 m, DN 700
vezetékszakasz 115 m + minden méretben max. 100 %), tervezési nyomás pn = 100 barg. A vezetékcseréhez
bontási, vezetéképítési, nyomáspróba terveket kell készíteni. A tervezésnél kell meghatározni a beépítésre
kerülő csövek, idomok belső tisztítását is.
A kivitelezésnél a munkálat teljes időtartama alatt biztosítani kell, hogy a meglévő és új csőszakasz belső részét
korróziós károsodást ne érje.
A vezetékszakasz szilárdsági nyomáspróbáját N2-vel lehet elvégezni.
A vezeték külső korrózióvédelmét Sigma vagy azzal egyenértékű bevonatrendszerrel kell biztosítani.
A kivitelezés működő gázüzemben történik, a munkavégzés során az üzem működése nem akadályozható,
vagy veszélyeztethető. A kivitelezési szakaszban az élőre kötések, illetve közvetlen technológiai kapcsolatok
kialakítása csak az üzemszünetek és a tervezett leállások időszakában végezhető. Kitárolási időszakban leállás
nem lehetséges. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az üzemszünetek és a tervezett leállások időpontjait és
időtartamát koordináció keretében egyezteti. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni munkavégzés során
a gázüzemben karbantartási és egyéb beruházási feladatokat ellátó más vállalkozásokkal együttműködni,
munkavégzésüket az Ajánlatkérő által koordináltan összehangolni.
Ajánlatkérő a felhasználásra kerülő acél csővezetékeket térítésmentes megrendelői szolgáltatásként a nyertes
ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50
Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

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: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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 a részvételi jelentkezésében valamennyi részben az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására valamennyi részben a felhívott részvételre
jelentkezőnek:
P1) csatolnia kell nyilatkozatát valamennyi részben a közbeszerzés tárgya – CH bányászat – tárolás –
szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó kivitelezési, javítási,
karbantartási munkálatok elvégzéséből származó nettó árbevételéről, és ezen időszakban a nettó 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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P2.) csatolnia kell a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos, építési
szerelési tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosításának szerződését, vagy kötvényét (a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 19. § (1) bek. d) pont);
P3.) 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 részvételi 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.) Korm. rend. 19. § (1) bek. b)
pont).
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):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P1) az elmúlt 3 lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a CH ipar területén felszíni technológiai
rendszerhez kapcsolódó kivitelezési, javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből származó legalább az
1. részben nettó 700 000 000 HUF, a 2. részben nettó 150 000 000 HUF, a 3. részben nettó 100 000 000 HUF
árbevétellel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r 19. § (3) bekezdései szerinti esetben, ha elmúlt 3 lezárt üzleti
évben összesen nem rendelkezik legalább az 1. részben nettó 500 000 000 HUF, a 2. részben nettó 150 000
000 HUF, a 3. részben nettó 100 000 000, HUF árbevétellel;
P2.) nem rendelkezik a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos, építési
szerelési tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének
az 1. részben eseményenkénti alsó határa 150 000 000 HUF, az éves limit 300 000 000 HUF, a 2. részben
eseményenkénti alsó határa 50 000 000 HUF, az éves limit 100 000 000 HUF míg a 3. részben eseményenkénti
alsó határa 25 000 000 HUF, az éves limit 50 000 000 HUF (307/2015. (X.27.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdés);
P3.) az elmúlt 2 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt az üzemi-üzleti tevékenysége eredménye.
Amennyiben a RJ 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 az 1. részben nettó 600 000 000 HUF, a 2. részben nettó 150 000 000 HUF míg a 3.
részben nettó 100 000 000 HUF évi nettó árbevétellel (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés).
Több részre benyújtott részvételi jelentkezés esetén nem kell a részek szerinti árbevételeket, illetve a biztosítási
összegeket összesíteni, ilyen esetben elegendő a részvételi jelentkezéssel érintett legmagasabb összegnek
megfelelő árbevétel, illetve a biztosítási összeg igazolása az érintett részekben való alkalmasság igazolásához.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az RJ-nek valamennyi részben az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott RJ-nek valamennyi részben az alábbi
dokumentumokat kell bemutatnia.

www.e-beszamolo.kim.gov.hu
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M1) A felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben a legjelentősebb CH ipar területén megvalósított
építési beruházásainak ismertetése. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá
valamennyi olyan adatot (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) melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) a) pont).
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. RJ köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli (321/2015. (X.30.) Korm. rend.
21. § (2) bekezdés b) pont alapján).
M3) A bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy
minőségirányítási rendszer (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel
egyenértékű (egyen. ű) minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási
rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését; az
OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel
egyen.ű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes ismertetését (307/2015. (X.27.)
Korm. rend. 4. § (4) bekezdés).
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan RJ valamennyi részben, ha:
M1.) a felhívás feladását megelőző 5 évben nem rendelkezik (rend) össz. min a CH ipar területén felszíni techn
rendsz.hez kapcs. kiv., jav., karb. munkálatok ill. techn. létesítmények bontására vonatkozó szerződésszerűen
(szerzsz.en) telj alábbi ref. kal.
1. rész: össz. min nettó (net) 700 000 000 HUF szerzsz.en teljesített (telj) ref.val, mely tartalmaz (tart) min:
a) 1 db techn. rendsz. építését tart. szerzsz.en telj min net 400 000 000 HUF ellenszolg.ú építési (ép)
beruházást, melyre a használatbavételi engedély kiadásra került;
b) 1 db ép beruházási ref., amelyben a munkarészek min az építészeti és gépészeti feladatok elvégzését
tart.ák, és amelyben az ellenszolg összege elérte a min. net 200 000 000 HUF-ot;
c) 1 db ref., amelyben a munkarészek az építészeti,gépészeti,villamos,műszeres bontási feladatok elvégzését,
a rekultivációt, a tereprendezés elvégzését is tart.ák, és amelyben az ellenszolg net összege elérte a min. net
100 000 000 HUF-ot;
2. rész: össz. min net 150 000 000 HUF szerzsz.en telj ref.val, mely tart min:
a) 1 db techn rendszer építését tartalmazó szerzsz.en telj min net 100 000 000 HUF ellenszolg.ú építési
beruházási ref.át, melyre a használatbavételi engedély kiadásra került;
b) min. 1 db ref., amelyben a munkarészek az építészeti,gépészeti,villamos,műszeres bontási és kivitelezési
feladatok elvégzését,valamint rekultivációt és tereprendezés elvégzését is tart.ák és amelyben az ellenszolg
nettó összege elérte a min. net 50 000 000 HUF-ot;
3. rész: össz. min net 100 000 000 HUF szerzsz.en teljesített ref.val, mely tart min: 1 db max. PN100DN
300-600 CH vezeték megvalósítására, ill. kiváltására vonatkozó szerzsz.en telj ref.át, amelyben az ellenszolg
nettó összege elérte a min. net 20 000 000 HUF-ot
Az M1.)-nek való megfelelés egy és/vagy több ref.val is teljesíthető;
M2.) nem rendelkezik min az alábbi szakemberekkel (szake).
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1. és 2. részben.
a) 3 fő a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet (Korm. rend.) szerinti névjegyzékben (névj.ben) szereplő és GO-T
jogosultsággal (jog.gal), ill. egyen.ű névj.i bejegyzéssel és jog.gal rend min. 5 éves CH ipari területen végzett
tervezői szakmai gyakorlattal(gyak.) rend tervezővel;
b) olyan min. 4 éves CH ipari területre vonatkozó szakmai gyak.kal rend FMV-vel, aki szerepel a névj-ben és az
alábbi ill. ezekkel egyen.ű jog.okkal 1 fő MV-B, vagy MV-GO,1fő MV-ÉG,1fő MV-É,1fő MV-ÉV,1fő MV-M;
c) aki CH ipar területre vonatkozó min3 éves szakmai gyak. mellett rendelkezik 2 fő OKJ3452106, v. egyen.ű
képesítéssel (kép.sel) és 12/2004 (II.13.) GKM rend szerinti hatályos minősített hegesztői minősítéssel; 2 fő
OKJ3452204, v egyen.ű villanyszerelői kép.sel; 2 fő OKJ 3458203, v. egyen.ű lakatos kép.sel ; 3 fő OKJ gépész
szakmacsop szerinti, v. egyen.ű rend gépész kép.sel; 1 fő OKJ3452203, v. egyen.ű elektronikai műszerész
kép.sel.
3. részben.
a) 1 fő a Korm. rend szerinti névj.ben szereplő és GO-T jog.gal, ill. egyen.ű névj.i bejegyzéssel és jog.gal rend
min. 5 éves CH ipari területen végzett tervezői szakmai gyak.kal rend tervezővel;
b) 1 fő a Korm. rend szerinti névj.ben szereplő és MV-B jog.gal, vagy MV-GO, ill. egyen.ű névj.i bejegyzéssel
és jog.gal rend FMV-vel aki min. 4 éves CH ipari területen karbantartásra, vagy techn.i szerelvények
megvalósítására, fejlesztésére, karbantartására is kiterjedő szakmai gyak.tal rend;
c) aki CH ipar területre von. min. 3 éves szakmai gyak. mellett rend 2 fő OKJ3452106 számú kép.sel, v. egyen.ű
kép.sel és 12/2004 (II.13.) GKM rend szerinti hatályos minősített hegesztői minősítéssel; 3 fő OKJ gépész
szakmacsop szerinti kép.sel, v. egyen.ű rend gépész kép.sel.; 1 fő OKJ3452203 számú kép.sel, v. egyen.ű
elektronikai műszerész kép.sel.
Egy szake részenként csak egy min.ben vehet részt a közbesz elj.ban;
M3) bármely nemzeti rsz.ben akkr.tanúsító szerv.által tanúsított min.bizt v min.ir rsz.rel(min ISO9000 v egyen.ű),
ill. ezekkel egyen.ű min.bizt int.sel ISO 14001 körny.ir rsz.rel ill ezzel egyen.ű körny.ir int.sel OHSAS18001:
2007 fogl eüi és bizt.ir rsz.rel, ill. ezzel egyen.ű fogl eüi és bizt.ir int.sel.

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 (KB):
— meghiúsulási: Vállalkozó KB-t köteles fizetni, ha neki felróhatóan a teljesítés meghiúsul. Mértéke: az érintett
szolg-ra jutó nettó díj 30 %-a,
— késedelmi: Ha a Vállalkozó a teljesítéssel neki felróhatóan késik, akkor KB-t kell fizetnie. Mértéke: az érintett
szerződéses mennyiségre eső nettó díj 1 %-a/nap, max. 25 %,
— hibás teljesítési: Ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, akkor az érintett részre eső nettó díj 20 %-
a összegű KB fizetésére köteles.
Jótállás: Vállalkozó köteles vállalni a szerződésben meghatározottak szerint az átvételétől számított 60 hóra.
Biztosíték: részenként a tart. keret nélküli nettó szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-a.
Teljesítési: a szerz. telj. biztosítására. Szerz. hatálybalépésétől az átvételtől 90. napig.
Jólteljesítési: a szav. és jótál. biztosítására az átvételtől 27 hóig.
Kbt. 134. § (5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról.
Váll. a Kbt. 134. § (6 )a) pont és 134. § szerint nyújtja a biztosítékokat. Részletesen 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) bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.
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Ajánlatkérő az előleggel, a részszámlázással és a kifizetéssel kapcsolatban a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. §–32. § rendelkezései szerint jár el.
A Kbt. 135. § (1), (3) és (6)–(7) 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.
Ajánlatkérő részenként a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételére nyújt lehetőséget valamennyi részben. Az előleg biztosítására – a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – előleg – visszafizetési biztosíték előírása nélkül kerül sor.
Részletes feltételek a dokumentumban.

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
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

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: 19/09/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 28/09/2016

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

VI.3) További információk:
1) A Részvételi jelentkezést (Jelentkezés) a Kbt. 66. § (1) alapján kell megtenni. Jelentkezések felbontása Kbt.
68. § szerint az I.3. pont szerinti címen kerül sor. A Jelentkezések felbontásának kezdési időpontja: 19.9.2016-
én 10:00 óra.
2) A Jelentkezést 1 papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint 1 db a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen kell benyújtani.
3) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen valamennyi érdeklődő
gazdasági szereplő részére elektronikusan elérhetővé teszi a www.magyarfoldgaztarolo.hu címen. A
dokumentumok átvétele (letöltése) regisztráció és hozzáférés igénylése után lehetséges. A regisztrációt
a kozbeszerzes@mfgt.hu  címre történő email küldésével kell kérni (min. RJ neve, címe, kapcsolattartója,
annak e-mail címe, telefonszáma, a közbeszerzési eljárás tárgya megadásával) és az e körben kapott
jogosultság alapján lehetséges hozzáférés igénylése. A regisztráció jóváhagyását az adatvédelmi nyilatkozat
visszaküldésével szükséges igazolni. Hozzáférést bármely korábban regisztrált gazdasági szereplő is kérhet.
4) A RJ-nek a Jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)–(6) szerint.
5) A Jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentum tartalmazza. Amennyiben
a felhívás és a dokumentum között eltérés mutatkozik a részvételi felhívás az irányadó. A hirdetmény –
kifejezetten a III.1.2., III.1.3., III.1.6 és VI.3. pontok szövege- rövidítések nélküli teljes szövege a részvételi
dokumentum részét képezi. AK rövidítéseket a hirdetmény terjedelmi korlátai miatt alkalmazott.
6) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján, konzultáció, helyszínin bejárás a részvételi szakaszban nincs.
7) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint.
8) AK a részajánlattétel lehetőségét biztosítja.
9) Közös részvételi jelentkezőknek a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók.
10) Az ajánlatok értékelése valamennyi részben a legjobb ár-érték arány értékelési szempont. Mindkét
részben és minden részszempontban a ponttartomány: 1–100. Értékelés módszere mindkét részben: 1.
részszempontban objektív sávos értékelés az ajánlattételi dokumentumban meghatározott sávok alapján, 2.
részszempont: ajánlati ár értékelése fordított arányossággal az ajánlattételi dokumentumban meghatározott
képlettel számolva.
11) AK a III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12) A Vállalkozó mindhárom részben köteles saját költségén építési szerelési tevékenységre is kiterjedő a
III.1.2. P2) pont szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a szerződés
teljes futamidejére.
13) A Vállalkozó mindhárom részben köteles saját költségén a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó,
jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni
a szerződés teljes futamidejére a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, mely esetben az 1. részben a
biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa 100 000 000 HUF, az éves limit 200 000 000 HUF, a 2. részben
a biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa 40 000 000 HUF, az éves limit 80 000 000 HUF a 3. részben a
biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa 20 000 000 HUF, az éves limit 50 000 000 HUF.
14) A Vállalkozó VI.3. 12. és 13. pontja szerinti biztosításai a szerződés mellékletét képezik. AK a
szerződéskötéstől a nyertes ajánlattevő részéről való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha a nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítások kötvényét, illetve annak másolatát nem
bocsátja az AK rendelkezésre. Az ajánlatban a biztosítások nyújtásáról ajánlattevőnek nyilatkozni kell.

www.magyarfoldgaztarolo.hu
mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
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15) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás 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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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