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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49685-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
2018/S 023-049685

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: HU110
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:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére geofizikai mérési szolgáltatások 3 éves időtartamra – 2017
Hivatkozási szám: MFGT/011/2017

II.1.2) Fő CPV-kód
76000000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére geofizikai szelvényezés és kútvizsgálati szolgáltatás 3 éves időtartamra.

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
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A Magyar Földgáztároló Zrt. a tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics,
Kardoskút) esetében a megadott ütemezés szerint az időszakonként rendszeresen igényelt rétegnyomás
és gradiens mérések, valamint a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és mérések ellátása
vállalkozási keretszerződés keretében.
1. rész: Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test: geofizikai szelvényezés és
kútvizsgálat fúrás és kútjavítás alatt.
Becsült érték: nettó 200 000 000 HUF.
2. rész: Tervezett eseti kút- és well test mérés: ad-hoc jellegú kútszelvényezési és well test mérések.
Rendszeres kútvizsgálati mérés: időszakos rétegnyomás mérések.
Becsült érték: nettó 350 000 000 HUF.
A szolgáltatás mindkét részben 250 db CH kútra terjed ki.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentumban kerül meghatározásra.

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: 550 000 000.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
76000000
76100000
76200000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói-, Kardoskúti-, Pusztaedericsi-, és
Zsanai földgáztároló és kapcsolódó létesítményei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére geofizikai szelvényezés és kútvizsgálati szolgáltatás 3 éves időtartamra.
A Magyar Földgáztároló Zrt. a tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics,
Kardoskút) esetében a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és mérések ellátása vállalkozási
keretszerződés keretében.
Ajánlatkérő a műveleteket eltérő mértékben (a kútmunkálatok általában az év 3. és 4. negyedévében valósulnak
meg) fogja megrendelni.
1. rész: Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test:
Geofizikai szelvényezés és kútvizsgálat fúrás és kútjavítás alatt.
A fúrási és kútmunkálati műveletek során a következő mérési, szelvényezési típusokra lehet szükség:
— Rétegnyomás és a hőmérséklet mérés,
— Termelőcső perforálás (cső mérete 2 7/8"-4 ½"),
— Csővágás (méret 2 7/8" - 4 ½", kémiai vágás),
— CBIL,
— DCBIL,
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— Béléscső perforáció (mérete 7", 9 5/8"),
— Cementlog, (CBL + VDL),
— Ferdeség mérés (DVL),
— Gamma (GR),
— Spectralog (SL),
— Gamma-Gamma/Gravel (GG),
— Multifinger képalkotó szelvény (CALMUL),
— Kettős laterolog (DLL),
— Microlaterolog és microlog (MLL + ML),
— Caliper (XY CAL),
— Free Point Indicator (FPL),
— Mélység pontosítás,
— Bridge plug elhelyezés (béléscső méret 4 ½" és 7"),
— Folyadékszint mérés (Echometer).
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M2) pont 1. részre vonatkozó feltételeknek megfelelő, de azt meghaladó és
az alkalmasság során nem értékelt szakemberek száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

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:
Tervezett eseti kút- és well test mérés, Rendszeres kútvizsgálati mérés
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
76000000
76100000
76200000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói-, Kardoskúti-, Pusztaedericsi-, és
Zsanai földgáztároló és kapcsolódó létesítményei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére geofizikai szelvényezés és kútvizsgálati szolgáltatás 3 éves időtartamra.
A Magyar Földgáztároló Zrt. a tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics,
Kardoskút) esetében a megadott ütemezés szerint az időszakonként rendszeresen igényelt rétegnyomás
és gradiens mérések, valamint a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és mérések ellátása
vállalkozási keretszerződés keretében.



HL/S S23
02/02/2018
49685-2018-HU

- - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 4 / 7

02/02/2018 S23
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 7

Ajánlatkérő a műveleteket havonta eltérő mértékben (előreláthatólag a tavaszi és őszi időszakban többet) fogja
megrendelni.
2. rész: Tervezett eseti kút- és well test mérés:
Ad-hoc jellegú kútszelvényezési és well test mérések.
Mérés típusok:
— Nyomásemelkedés/nyomáscsökkenés mérés kúttalpon egy ütemű termelés/besajtolás után zárt kútban,
— Négyütemű termelési/besajtolási talpnyomás- és hőmérsékletmérés (kapacitásmérés),
— Neutron szelvényezéssel fázishatár meghatározás,
— Gáz átfejtődés vizsgálat hőmérséklet, zaj és neutron szelvényezéssel,
— PWL mérés: kútba történő beáramlási profil meghatározása.
Rendszeres kútvizsgálati mérés:
Időszakos rétegnyomás mérések.
— Zárt rétegnyomás és hőmérséklet mérés.
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M2) pont 2. részre vonatkozó feltételeinek megfelelő, de azt meghaladó és
az alkalmasság során nem értékelt szakemberek száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

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: 2017/S 180-369535

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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369535-2017:TEXT:HU:HTML
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Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2017

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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
Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.
Kőrösi út 43.
Szolnok
5000
Magyarország
NUTS-kód: HU322
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
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
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF

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

Rész száma: 2

Elnevezés:
Tervezett eseti kút- és well test mérés, Rendszeres kútvizsgálati mérés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2017

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.
Kőrösi út 43.
Szolnok
5000
Magyarország
NUTS-kód: HU322
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 350 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 350 000 000.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF

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

1) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:
Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Kőrösi út 43., adószám: 11262891-2-16).
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: középvállalkozás.
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
figyelembevételére sor került. A közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítésére való alkalmassági
feltételként az alábbiak is meghatározásra kerültek: ISO 14001 környezetirányítási rendszer, illetve az ezzel
egyenértékű környezetirányítási intézkedés, valamint OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és
biztonsági irányítási rendszer megléte és alkalmazása.

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S23
02/02/2018
49685-2018-HU

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

02/02/2018 S23
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 7

Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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