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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513609-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 224-513609

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:
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: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

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 kiviteli tervezés, tanulmányterv készítés 3 éves időtartamban
Hivatkozási szám: MFGT/010/2016

II.1.2) Fő CPV-kód
71220000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére kiviteli tervezés, tanulmányterv készítés 3 éves időtartamban

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
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Az ellátandó feladat a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges
tervezői és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások nyújtása.
— Pusztaedericsi földgáztároló,
— Kardoskúti földgáztároló,
— Hajdúszoboszlói földgáztároló,
— Zsanai földgáztároló.
A működtetéshez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
szerintitervezői, tervellenőri feladatok ellátása.
Műszaki szakértőként közreműködés a kapcsolódó közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának
meghatározásában, a műszaki dokumentum összeállításában és az ajánlatok értékelésében a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

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

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 30 240 000.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zsana FGT kitároló rendszer korszerűsítése - tanulmány és kiviteli terv készítése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71320000
71334000
71356400
71356300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Dél-Alföld, Csongrád megye

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zsana FGT kitárolórendszer korszerűsítése - (tanulmány és kiviteli terv készítés) az alábbi részfeladatokkal
1. CH-harmatpont tanulmány aktualizálás
2. Biztonsági szelep specifikáció+kiviteli terv
3. Exp.Szab.szelep specifikáció+Kiviteli terv
4. TEG rendszer upgrade tanulmány+ kiviteli terv
5. TEG regeneráló folyadék keverés kiviteli terv
6. TEG regeneráló sztrip gáz bekverés kiviteli terv
7. Reboiler torony működés felülvizsgálat
8. TEG kondenzfejcső vizsgálati tanulmány
9. Coalester szeparátorok folyadékleválasztásának felülvizsgálata tanulmány
10. Szeparátorok felülvizsgálata kiviteli terv
Pontos műszaki tartalom és mennyiségszámítás a Közbeszerzési Dokumentumok III. részét képező Műszaki
leírásban található.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének
mértéke / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszerek műszaki színvonala / Súlyszám: 20
Ár - 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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
TERV_2018/3 verseny újranyitás: Zsana FGT Hidegszeparációs technológia hatékonyság növelése - Metanol
adagoló rendszer létesítése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71320000
71334000
71356400
71356300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Dél-Alföld, Csongrád megye

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelenleg a hidegszeparációs technológia A-B-C egységeinek be- és kilépő gázvezetékeibe a 6 elemes P-370
technológiai jelű Prominent típusú szivattyúval tudunk metanolt adagolni. A szivattyú meghibásodása esetén a
metanol adagolás részben vagy egészben kimarad, ami a nagy értékű alumínium hőcserélők hidrátosodásához
vezethet, illetve a tároló ennek okán nem tudja kiadni az elvárt gázmennyiséget.
Tervezői feladat:
— A feladat a hűtőtechnológia hidrátmentesítésére 3 db 2 fejes szivattyú telepítése. A meglévő 6 fejes
Prominent szivattyú az új szivattyúk tartalék egységnek tekintendő,
— Minden hűtősort egy saját szivattyú lát el, nyomóvezetékek csatlakoznak a CB belépő vezetékébe, és a
hideg gáz belépő vezetékbe
— Legyen arra lehetőség, hogy 2 elem nyomjon egy helyre, kapacitása kb. 150 l/ó/fej legyen. Elméleti,

gyakorlati metanoligényt a tervező számítsa ki (a megcélzott -17 oC hidegszeparátor hőmérsékletre),
— A 3 szivattyú a meglévő Prominent szivattyú megfelelő nyomóvezetékeire csatlakozik a Nyomásszabályzó
szelep és visszacsapószelep közötti szakaszba. Mennyiség mérést a meglévő műszer biztosítja kb. 170 l/ó-ig,
mellékelt táblázat,
— A szivattyúk telepítését célszerűen a meglévő szivattyú mellé, a propán kompresszorok irányába kell
telepíteni,
— A szivattyúk megtáplálása új telepítésű tartályról történne (5-10 m3), melyet a prominent szivattyú mögé
lenne célszerű telepíteni - méretezni szükséges,
— A tartály nyomástartó edény lesz, N2 rátöltését biztosítani kell
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— Az új tartály töltése a meglévő 50 m3-es tartályról a mellette lévő szivattyúval történne, a tartályra szerelt
szinttávadó jelére kezelői beavatkozással. Szintminimum jelzést is kell biztosítani,

— Feltöltő vezetékként a meglévő Prominent szivattyú vezetékét kell használni, az 5 m3-es metanol tartálynál
történő átkötés és elzárószerelvények beépítésével.
A tartályt a fáklyára be kell kötni, kármentő kialakítását a tervező vizsgálja meg.
Pontos műszaki tartalom és mennyiségszámítás a Közbeszerzési Dokumentumok III. részét képező Műszaki
leírásban található.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének
mértéke / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszerek műszaki színvonala / Súlyszám: 20
Ár - 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 214-390210

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:
TERV_2018/2 verseny újranyitás Zsana FGT kitároló rendszer korszerűsítése - tanulmány és kiviteli terv
készítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
11/09/2018

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390210-2016:TEXT:HU:HTML
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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
PETROLTERV Kft.
Tisza L. krt. 47.
Szeged
6722
Magyarország
NUTS-kód: HU333
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 22 368 000.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Rendszertev és rb-s dokumentáció készítése

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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

Rész száma: 2

Elnevezés:
TERV_2018/3 verseny újranyitás: Zsana FGT Hidegszeparációs technológia hatékonyság növelése - Metanol
adagoló rendszer létesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
18/09/2018

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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
PETROLTERV Kft.
Tisza L. krt. 47.



HL/S S224
21/11/2018
513609-2018-HU

- - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 6 / 7

21/11/2018 S224
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 7

Szeged
6722
Magyarország
NUTS-kód: HU333
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 872 000.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Rendszertev és rb-s dokumentáció készítése

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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

A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
1) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:
1-2 szerződések tekintetében:
Petrolterv Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.)
INTERV Kft. (8600 Siófok, Sziget u. 1/A.)
Pannon Mérnöki Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 9.)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése:
Petrolterv Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.) - mikrovállalkozás
3) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm.rendelet alapján,
azoknak megfelelően több ajánlattevővel (3) való keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési
eljárást folytatott le, ennek megfelelően a keretmegállapodást három érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel
kötötte meg Ajánlatkérő.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem kerültek
figyelembe vételre.
5) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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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:
19/11/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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