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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Tisztelettel megküldjük a közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 103.§ (1) 
bekezdés rendelkezésének megfelelően a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő részvénytársaság (1138 
Budapest, Váci út 144-150., Nemzeti azonosító: AK19661, továbbiakban MFGT Zrt.) „Üzemanyag beszerzése 
üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre.” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az ajánlattételi felhívást, valamint a tájékoztatást az 
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, 
valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről.  

 

a) Ajánlatkérő elérhetősége: 

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő részvénytársaság  

1138 Budapest, Váci út 144-150 

dr. Nagy László Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Telefon: +36-1-354-7119, +36-30-779-4151; Telefax: +36 13547045 

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. (AK19661) 

 

b) az eljárás adatai: 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§ (1) bekezdés d) pontja alapján lefolytatott hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.  

 
A jelen közbeszerzés tárgya: 
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre. 
A jelen közbeszerzés becsült értéke: nettó 50.000.000, HUF   

Teljesítés helye: Magyarország területe (HU) 

 

c) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 
 SHELL Hungary Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 
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d) A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények: 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§ (1) bekezdés d) pontja 

11. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha 
d) a szerződést a Kbt. XIV. Fejezete szerinti valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti; 
 

A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás adatai: 
 

A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgya: 
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves 
időszakban 
Keretmegállapodás szerződéses értéke áfa nélkül: 200.000.000 HUF 
Rendelkezésre álló fedezet: nettó 200.000.000, HUF 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód): 
Fő tárgy  09132100-4 
További tárgy(ak) 09134220-5 
 30163100-0 
 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást a 2011. évi CVIII. törvény II. 
része, XIV. Fejezete és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján folytatta le. 
 
A részvételi felhívás 2015/S 213-390212 számon 2015. november 04-én jelent meg a TED-en, míg a 
Közbeszerzési Értesítő 125. számában 2015. november 04-én került közzétételre 22026/2015 számon. 
 
A keretmegállapodás megkötéséről szóló tájékozató 2017. január 17-én 2017/S 011-016469 számon jelent 
meg a TED-en, míg a Közbeszerzési Értesítő 8. számában 2017. január 18-án került közzétételre 575/2017 
számon. 

 
Keretmegállapodás megkötésének időpontja és részesei: 
2016. december 27. 
 
Ajánlatkérő a keretmegállapodást két szervezettel kötötte meg: 
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 
 SHELL Hungary Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 

 
A jelen eljárásban a 2016. évben megkötött keretmegállapodásban szereplő két szervezet került ajánlattételre 
felhívásra.  
A jelen eljárásban a keretmegállapodás szerinti 4 éves időszakból a 2017. évre vonatkozó időszak ellátása kerül 
megpályáztatásra. 
 
Az ajánlattétel felhívás és a jelen tájékoztató a KBA-ba rögzítésre került. 
 



 
 

Az előzőekben kifejtettek alapján álláspontunk szerint a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 94.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek fennállnak és a 
közbeszerzési eljárás e jogcímen való megindítása jogszerű. 
 
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. 

 

 

Budapest, 2017. március 10. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 
dr. Nagy László Gábor 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

 

Melléklet: 

1. Ajánlattételi felhívás 

2. Keretmegállapodás TED tájékoztatója 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AJÁNLATTÉTELI 

FELHÍVÁSA 
 
1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150., 
nevében és képviseletében eljár: dr. Nagy László Gábor) Telefon: +36-30-7794151, Telefax: +36-
1-13547045, E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
További információ írásban, vagy e-mailben kérhető az Ajánlatkérő nevében eljáró személytől.  
 

2.1.) Az eljárásra irányadó jogszabály: 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2015. október 31-én hatályos szövege. 
 

2.2.) A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények: 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§ (1) bekezdés d) pontja 
11. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha 
d) a szerződést a Kbt. XIV. Fejezete szerinti valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás 
alapján köti; 
 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást a 2011. évi CVIII. 
törvény II. része, XIV. Fejezete és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján folytatta le. 
 
A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás adatai: 
A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgya: 
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 
éves időszakban 
Keretmegállapodás szerződéses értéke áfa nélkül: 200.000.000 HUF 
Rendelkezésre álló fedezet: nettó 200.000.000, HUF 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód): 
Fő tárgy  09132100-4 
További tárgy(ak) 09134220-5 
 30163100-0 
A részvételi felhívás 2015/S 213-390212 számon 2015. november 04-én jelent meg a TED-en, 
míg a Közbeszerzési Értesítő 125. számában 2015. november 04-én került közzétételre 
22026/2015 számon. 
A keretmegállapodás megkötéséről szóló tájékozató 2017. január 17-én 2017/S 011-016469 
számon jelent meg a TED-en, míg a Közbeszerzési Értesítő 8. számában 2017. január 18-án 
került közzétételre 575/2017 számon. 
 
Keretmegállapodás megkötésének időpontja és részesei: 2016. december 27. 
Ajánlatkérő a keretmegállapodást két szervezettel kötötte meg: 
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 
 SHELL Hungary Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 
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3) A jelen beszerzési eljárás szerinti egyedi szerződés tárgya és mennyisége: 
 
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre. 
 
Teljesítés helye: Magyarország területe (HU) 
 
Szerződés időtartama: 
Kezdés: szerződéskötés napja.  Befejezés: 2017. december 31. 24.00 óra 
 
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére 
üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre. 
 
Rendszámra szóló kártyák és hordós kártyák igénylése. 
A kártyák száma nem korlátozható. 
Vásárlási limit/kártya/hó: minimum 400 000 HUF. 
 
Üzemanyagkártyával magyarországi töltőállomásokon igénybe venni kívánt szolgáltatások: 

 autóápolás (pl. szélvédőmosó folyadék vásárlási lehetőség), 
 autómosás: minimum külső forgókefés, habos mosás, automata mosóban, 
 továbbhaladáshoz szükséges termékek vásárlása (izzó, fagyálló, olaj stb.), 
 autópálya-matrica vásárlása (éves, havi, heti, külföldi matrica vásárlási lehetőség). 

 
Országos lefedettség: minimum az alábbi területeken található töltőállomást tekintjük országos 
lefedettségűnek üzemanyag vásárlás tekintetében: 

 Budapesten, 
 M3, M5, M7 autópályán, 
 Nagyhegyes (4064 Nagyhegyes, Nagyhegyes-külterület 159/4. hrsz. GPS koordináták: É47 

50832 K2136835) 50 km-es vonzáskörzetében, 
 Kardoskút (5495 Kardoskút 100/3. hrsz., Olajos u. 1. GPS koordináták: É46 49666 K20 

71644) 50 km-es vonzáskörzetében, 
 Pusztaederics (8946 Pusztaederics, Pusztaedericsi gáztároló. GPS koordináták: É46 65413 

K16 79168) 50km-es vonzáskörzetében, 
 Zsana (6411 Zsana, 15. dűlő. GPS koordináták: É46 42194 K19 69978) 50 km-es 

vonzáskörzetében. 
 
Online hozzáférés biztosítása: 

 fogyasztási adatok online felületen történő lekérdezése, 
 kártyarendelés és tiltás e-mail útján vagy online felületen, 
 ügyfélszolgálat munkanapokon minimum 9:00 és 16:00 óra között. 

A részletes műszaki tartalom és a szerződéses feltételek a keretmegállapodásban található meg. 
 
Becsült érték: nettó 50.000.000, HUF 
 

4) Az ellenszolgáltatás teljesítésének a feltételei: 
A jogszabályoknak megfelelő részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás szövege 
tartalmazza. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket 
ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
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rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a 
szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. 
 

5) Ajánlattételre felhívott szervezetek: 
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 
 SHELL Hungary Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 

 

6) Az ajánlattételi határidő: 
Az ajánlat benyújtható: 2017. március 16-án 10.00 óráig a Magyar Földgáztároló Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet címen. Az ajánlat más 
módon történő benyújtására (elektronikus úton, faxon) nincs lehetőség. 
 

 7.) Az ajánlat benyújtásának címe: 
Magyar Földgáztároló Zrt.  
1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet 
 
Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből 
származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a 
csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése az Ajánlattevő saját kockázatát képezik. Az ajánlat 
személyes vagy megbízott útján történő benyújtása esetére az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő 
figyelmét, hogy az ajánlattételi címre történő bejutáshoz a beléptető és biztonsági rendszer miatt 
személyazonosítást biztosító arcképes igazolvány szükséges és több percet is igénybe vehet, 
amelyet az ajánlat leadásával összefüggésben Ajánlattevőnek kalkulálnia kell.  
Részajánlat és alternatív ajánlat nem nyújtható be. 
 

8.) Az ajánlat benyújtásának előírásai 
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Az ajánlatot (a mellékelten megküldött 
felolvasó lapot) magyar nyelven és 2 példányban, egy papír alapú példány “eredeti” jelzéssel, egy 
darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban 
CD/DVD lemezen .pdf formátumban kell benyújtani. Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az 
alábbi szöveget: „Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag 
beszerzésére üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2017. évre. – Ajánlat 2017. március 16-
án 10.00 óra előtt felbontani tilos”.  Az ajánlat értékelése, bírálata a nyomtatott formátumban 
benyújtott eredeti példány alapján történik. 
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű 
dokumentumot - fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum 
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a részvételre jelentkező általi felelős fordítását 
kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes 
szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia. 
 

 9.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, jelenlét: 
Ajánlatok felbontásának helye: 
Magyar Földgáztároló Zrt.  
1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet 
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Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők az általuk 
meghívottakkal. 
 

 10.) Az ajánlatok elbírálása: 
Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást (ajánlati árat) tartalmazó 
ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján történik.  
 
Az ajánlati ár meghatározása az alábbiak szerint történik:  
A keretegállapodás megkötése során alkalmazott ártáblázat kitöltése az ajánlati árral. 
Ajánlattevőknek az ajánlataikat a keretmegállapodás alapjául szolgáló ajánlataik 
figyelembevételével kell megadniuk. A szerződéses feltételek a keretmegállapodásban kerültek 
teljeskörűen megállapításra. 
 

11.) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésekor vizsgált kizáró okok fenn nem állását és a 
szerződés teljesítésre alkalmassági feltételek teljesülését nem vizsgálja. 
 

12.) Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 
 

13.) A jelen közbeszerzési eljárás során a tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által 
előírt alapvető szabályai: 
Ajánlatkérő csak egy tárgyalást tart. A szerződéses feltételek és a műszaki tartalom a 
keretmegállapodásban teljeskörűen megállapításra. kerültek, így a tárgyalás kizárólag a szerződés 
teljesítésvével kapcsolatos a technikai kérdések és a végső ajánlati ár megadására irányul. 
Ajánlattevőknek egy alkalommal lesz lehetősége az ajánlati ára módosítására, melyet a 
tárgyaláson megadott időpontra írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtania. A módosított 
ajánlati ár a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre kerülnek. A végső ajánlat 
megadásával és a tárgyalás ezt követő berekesztésével 30 napos ajánlati kötöttség jön létre. 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírnak. 
 
A tárgyalás időpontja: 2017. március 16-án 12.00 óra. 
A tárgyalás helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150 VI. emelet tárgyaló 
 

14) A jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának eredményéről való tájékoztatás 
tervezett időpontja: 2017. március 20-án 15.00 óra. Ajánlatkérő fenntartja magának a 
jogot az eredményről való tájékoztatás időpontjának elhalasztására, illetve a korábbi 
időpontban megtartására. 
 

15) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. március 31-én 10.00 óra 
A szerződéskötés helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet 
 

16) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. március 10. 
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17)  Ajánlatkérő részéről csak a dr. Nagy László Gábor által (Telefon: +36-30-7794151, Telefax: 
+36-1-13547045, E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu) küldött értesítés, tájékoztatás minősül az 
Ajánlatkérő hivatalos értesítésének, tájékoztatásának.  
 
 
Budapest, 2017. március 10. 
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Magyarország-Budapest: Ólmozatlan benzin
2017/S 011-016469

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

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

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

I.2) Közös közbeszerzés

I.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:
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves
időszakban.
Hivatkozási szám: MFGT/020/2015

II.1.2) Fő CPV-kód
09132100

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
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Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére üzemanyagkártya
szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves időszakban.

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

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09132100
09134220
30163100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére üzemanyagkártya
szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves időszakban.
Feladatleírás:
Rendszámra szóló kártyák és hordós kártyák.
A kártyák száma nem korlátozható.
Vásárlási limit/kártya/hó: minimum 400 000 HUF.
Hitelkeret: minimum 15 000 000 HUF.
Üzemanyagkártyával magyarországi töltőállomásokon igénybe venni kívánt szolgáltatások:
autóápolás, autómosás, továbbhaladáshoz szükséges termékek, autópálya-matrica vásárlása.
Országos lefedettség: minimum az alábbi területeken található töltőállomást tekintjük országos lefedettségűnek
üzemanyag vásárlás tekintetében:
Budapesten, M3, M5, M7 autópályán, Nagyhegyes, Kardoskút, Pusztaederics, Zsana 50 km-es
vonzáskörzetében.
Online hozzáférés biztosítása:
— fogyasztási adatok lekérdezése,
— kártyarendelés és tiltás,
— ügyfélszolgálat munkanapokon mini 9:00 és 16:00 óra között.
Részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentációban.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

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
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IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 213-390212

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

Elnevezés:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére üzemanyagkártya
szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves időszakban.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
27/12/2016

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Október huszonharmadika u. 18.
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390212-2015:TEXT:HU:HTML
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2

Elnevezés:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére üzemanyagkártya
szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves időszakban.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
27/12/2016

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
SHELL Hungary Zrt.
Alíz u. 2.
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
1) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.).
SHELL Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.).
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése:
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) nem tartozik a törvény
hatálya alá.
SHELL Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) nem tartozik a törvény hatálya alá.
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3) Az OMV Hungária Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6–10.) 25.4.2016-én keltezett levelében
visszavonta ajánlatát – az Ajánlatkérő által fenntartott szerződéses feltételekre tekintettel – ezért az ajánlat a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
4) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet alapján,
azoknak megfelelően több ajánlattevővel való keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást
folytatott le. A közbeszerzési eljárásban csak két érvényes ajánlat került benyújtásra, a keretmegállapodást
ennek megfelelően mindkét ajánlattevővel megkötötte Ajánlatkérő.

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:
Kbt. 137. § 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:
13/01/2017
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