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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54652-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 030-054652
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
Szolgáltatásmegrendelés
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.1)

Név és címek
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK21264
Montevideo utca 16/B. ép.
Budapest
1037
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.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mmbf.hu

I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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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:
Az MMBF Zrt. részére kútmunkálat felügyeleti szolgáltatások nyújtása – 2016.
Hivatkozási szám: MMBF/002/2016

II.1.2)

Fő CPV-kód
76000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés az MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók kútmunkálat felügyeleti
szolgáltatásainak ellátására 3 éves időtartamban.
A kútmunkálati tevékenységhez szükséges kútmunkálati felügyelői feladatok ellátása, berendezéses és
berendezés nélküli kútmunkálatok helyszíni felügyelete, geológus felügyelői feladatok ellátása, tervezési és
építési műszaki ellenőri, valamint rezervoármérnöki feladatok elvégzése.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében került meghatározásra.

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
76000000
76100000
76200000
71356100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, az MMBF Zrt. által üzemeltetett Szőreg-1 földgáztároló és kapcsolódó létesítményei.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók kútmunkálat felügyeleti
szolgáltatásainak ellátására 3 éves időtartamban.
A kútmunkálati tevékenységhez szükséges kútmunkálati felügyelői feladatok ellátása, berendezéses és
berendezés nélküli kútmunkálatok helyszíni felügyelete, geológus felügyelői feladatok ellátása; valamint
tervezési és építési műszaki ellenőri feladatok elvégzése.
Kútmunkálati felügyelő feladatkörei:
— raktározási feladatok,
— tervezési feladatok,
— adatkezelési feladatok,
— berendezéses és berendezés nélküli munkálatok során elvégzendő feladatok.
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Geológus feladatok.
A fúrások, rétegvizsgálatok, kútjavítás, felszámolás, berendezés nélküli munkálatok (geofizikai szelvényezés,
kútvizsgálati mérés) során felmerülő geológusi feladatok ellátása.
Tervezői feladatok (geológiai műszaki terv, kútmunkálati terv, kiviteli terv, műveleti terv) (az MMBF Zrt. által
biztosított alapadatok alapján):
— tervezői művezetés biztosítása,
— időszakos kútállapot ellenőrző műveletek tervének elkészítése,
— berendezés nélküli munkálatok műveleti tervének elkészítése,
— új kút fúrásához szükséges tervek elkészítése,
— régi kút berendezéses javításához szükséges tervek elkészítése.
Építési műszaki ellenőri feladatok.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2) és (3) szerinti építési műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Rezervoármérnöki feladatok:
— Szőreg-1 FGT kútállományának tároló felügyeleti szempontok alapján történő üzemeltetésének irányítása és
koordinálása.
— A művelési tevékenységhez kapcsolódó fejezetek elkészítése és aktualizálása a tárolói MÜT
összeállításához.
— A Monitoring Terv és a kútmunkálati tervek rezervoármérnöki részének elkészítése, kivitelezésük értékelése.
— A Tároló működésének optimalizálása az előírt termelési paraméterek biztosítása, valamint a tároló védelme
érdekében.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében került meghatározásra.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M2) pont b) és c) alpontja tekintetében rendelkezésre álló szakemberek
esetén okleveles gáz- és olajipari mérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettség megléte / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A rendelkezésre álló szakemberek III.1.3. M2) pont szerinti alkalmassági feltételt
meghaladó szakmai gyakorlatának időtartama / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vállalt reagálási idő / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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.1.6)

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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 173-311136
IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók kútmunkálat felügyeleti
szolgáltatásainak ellátására 3 éves időtartamban
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)

Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)
További információk:
1. Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont alapján az MMBF Zrt. szerződéskötésre való képtelenné válása.
A közbeszerzési eljárás során a szerződéskötésre való képtelenné válás oka:
A közbeszerzési eljárás becsült értéke (300 000 000 HUF) alapján a közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszát lezáró döntés meghozatalára és az ajánlattételre felhívásra, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára, illetve a szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazást az MMBF Zrt. Igazgatóságának
támogató egyetértése mellett az MMBF Zrt. Közgyűlése adja meg. Az MMBF Zrt. Igazgatósága nem hozott sem
a közbeszerzési eljárás részvételi szakasz eredményességére, sem annak eredménytelenségére vonatkozó
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró döntést, így az MMBF Zrt. hatályos szabályzatai értelmében a
közbeszerzés eredményes lezárására és a szerződéskötésre az MMBF Zrt. nem képes.
2. Részvételre jelentkező: Drilling Monitoring Felelős Műszaki Vezető és Műszaki Tanácsadó Kft. (8900
Zalaegerszeg, Bazitai u. 40/A. asz:22699914-2-20).
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
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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:
09/02/2017
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