
HL/S S28
09/02/2017
50434-2017-HU

- - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 1 / 5

09/02/2017 S28
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1 / 5

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50434-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gázipari szakmai szolgáltatások
2017/S 028-050434

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.

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.mmbf.hu
http://www.mmbf.hu
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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:
Felszíni karbantartási, javítási és átalakítási szolgáltatások a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra –
2016.
Hivatkozási szám: MFGT-MMBF/001/2016

II.1.2) Fő CPV-kód
76100000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Magyar Földgáztároló Zrt. részére felszíni karbantartás:
a) Villamos rendszerüzemeltetés biztosítása;
b) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása;
c) Irányítástechnika;
d) Villamos;
e) Gépész napi és speciális karbantartás;
f) Szakipari;
g) Terület karbantartási feladatok ellátása.
2. rész: MMBF Zrt. részére felszíni karbantartás:
a) 6 KV-os villamos alállomás eszközeinek, berendezéseinek tervezett karbantartása, hibaelhárítása;
b) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása;
c) Irányítástechnika;
d) Villamos;
e) Gépészeti eszközök, berendezések tervezett karbantartási feladatainak ellátása, hibaelhárítás, készenlét
biztosítása;
f) Szakipari;
g) Terület karbantartási feladatok ellátása.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Az MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolóknál felszíni karbantartási, javítási és átalakítási szolgáltatások a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra – 2016
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
76100000
76110000
76200000
50000000
51000000
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51900000
71000000
45000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, az MMBF Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Szőreg-1 földgáztároló és kapcsolódó
létesítményei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók folyamatos működését
és üzemeltetését biztosító felszíni karbantartási, javítási és átalakítási szolgáltatások ellátására a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra a mindenkori jogszabályoknak megfelelően a feladat
ellátásához szükséges stratégiai alkatrész és anyagbiztosítással:
a) 6 KV-os villamos alállomás eszközeinek, berendezéseinek tervezett karbantartása, hibaelhárítása;
b) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása;
c) Irányítástechnika eszközök, berendezések tervezett karbantartása, hibaelhárítás, készenlét biztosítása;
d) Villamos eszközök és berendezések tervezett karbantartása, hibaelhárítása, készenlét biztosítása;
e) Gépészeti eszközök, berendezések tervezett karbantartása, hibaelhárítás, készenlét biztosítása;
f) Szakipari feladatok ellátása, átalakítása;
g) Terület karbantartási feladatok ellátása.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében került meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszerész és gépész szakemberek RB-s képzettségének az alkalmassági feltételt
meghaladó szintje / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vállalatirányítási (ERP) rendszer megléte / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Biztosított készenlét műszaki színvonala és a reagálási idő / Súlyszám: 20
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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 141-255098

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255098-2016:TEXT:HU:HTML
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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: 2

Rész száma: 2

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók folyamatos működését és üzemeltetését biztosító felszíni
karbantartási, javítási és átalakítási szolgáltatások ellátása

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. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részét az 1. résztől elkülönítette tekintettel arra, hogy az 1. részben
a Magyar Földgáztároló Zrt. a szerződést kötő fél és a közbeszerzési eljárás 1. részének eredménye 2016/S
234-427102 számon már kihirdetésre került.
2. 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 (3 800 000 000 HUF) alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára és 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 eredményességére, sem annak eredménytelenségére vonatkozó közbeszerzési eljárást
lezáró döntést támogató tartalmú döntést, így az MMBF Zrt. hatályos szabályzatai értelmében közbeszerzés
eredményes lezárására és a szerződéskötésre az MMBF Zrt. nem képes.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427102-2016:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427102-2016:TEXT:HU:HTML
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
07/02/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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