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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270731-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gázipari szakmai szolgáltatások
2017/S 132-270731
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:
Felszín feletti technológiai rendszer folyamatos működését biztosító szolgáltatások a szerződéskötéstől
számított 3 éves időtartamra – 2017.
Hivatkozási szám: MFGT/001/2017

II.1.2)

Fő CPV-kód
76100000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
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Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai
rendszereinek folyamatos működését és üzemeltetését biztosító szolgáltatások a szerződéskötéstől számított 3
éves időtartamra a feladat ellátásához szükséges alkatrész és anyagbiztosítással.
II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 300 000 000.00 HUF

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

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

II.2.3)

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

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai
rendszereinek folyamatos működését és üzemeltetését biztosító szolgáltatások a szerződéskötéstől számított 3
éves időtartamra a feladat ellátásához szükséges alkatrész és anyagbiztosítással:
a) Irányítástechnika napi és speciális szolgáltatások karbantartások, javítások, egyéb átalakítások és készenlét
biztosítása:
Irányítástechnikai berendezéseken, a technológiai primer műszereken, folyamatirányítási műszereken (PLCk, DCS-ek, SCADA rendszerek, telemetriai eszközök, védelmi rendszerek, intelligens számítóművek és egyéb
diagnosztikai célú eszközök, kézi kommunikátor, laptop, AMS vagy PDM rendszeren), irányítástechnikai
rendszereken (optikai és sodrott hálózat, munkaállomás, sémafal, automatika, adatgyűjtő rendszer,
kommunikáció, URH és GSM adatátvitel) végzett ellenőrzési, pontosítási, felügyeletei, üzemviteli, karbantartási,
javítási tevékenysége, szükség szerinti átalakítási feladatainak elvégzése a mindenkori jogszabályi
előírásoknak való megfelelés céljából.
b) Gépész napi és speciális szolgáltatások karbantartások, javítások, egyéb átalakítások és készenlét
biztosítása:
Forgógépek (motorok, kompresszorok, szivattyúk, ventillátorok), technológiai edények, nyomástartó edények
és atmoszferikus tartályok, szelepek, szeparátorok, szerelvények, technológiai csővezetékek és alkotórészeik,
tartozékaik, valamint emelő berendezések üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége, szükség szerinti
átalakítási munkák, minősítő mérések, nyomástartó edény felülvizsgálatok elvégzése (RTG, UH, repedés,
szigetelés).
c) Villamos napi és speciális szolgáltatások karbantartások, javítások, villamos rendszerüzemeltetés egyéb
átalakítások és készenlét biztosítása:
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RB-s területen belüli és kívüli munkavégzéssel a robbanás és nem robbanásbiztos berendezések, a
katódvédelem, az erősáramú berendezések, hálózat, kapcsolókészülékek, elosztók, álló villamos gépek
(transzformátorok) és forgógépek (motorok, generátorok) kompresszorok, tartaléküzemi villamos energia
ellátó berendezések (diesel generátorok, szünetmentes berendezések), segédüzemi akkumulátorok, világítási
rendszerek karbantartási, javítási, szükség szerinti átalakítási tevékenysége a mindenkori jogszabályi
előírásoknak való megfelelés céljából.
A technológiai célú villamos fogyasztó berendezések, és azok villamos-energia ellátását biztosító erősáramú
villamos berendezések (fogadó, kapcsoló, elosztó), hálózatok (légvezetékek, kábelek) és ezeket szabályozó-,
működtető- és vezérlőberendezések mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetése,
karbantartása, javítása, szükséges átalakítása, felügyelete.
d) Szakipari feladatok ellátása, átalakítása:
Épületeken, építményeken, technológiai rendszeren végzett festés, hőszigetelés, burkolás, tetőépítési,
szigetelési, csatornázási, építési, épületgépészeti, útkarbantartási, teherszállítási és teheremelési feladatok
ellátása a szükséges eszközök biztosításával.
e) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása, javítása,
átalakítása:
Az egységes katódvédelmi rendszer elemeit képező berendezések állagmegóvása, folyamatos
működőképességük, környezetük rendezettségének, a katódos korrózióvédelmi rendszer hatásosságának
folyamatos fenntartása és minősítése, a minősítő mérések elvégzése és dokumentálása a mindenkori
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
f) Terület karbantartási feladatok ellátása, átalakítása:
Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, kaszálás, vegyszeres gyomirtás, hóeltakarítás és csúszásmentesítés,
kerítésjavítás, útburkolati jelek festése, útburkolati karbantartási, javítási, teraszok, hidak tisztítása, jelzőtáblák
cseréje, karbantartása, állati kártevők permetezése, kommunális víz és szennyvízrendszerek karbantartása.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében került meghatározásra.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3. M2) cc) és cd) pont szerinti szakemberek RB-s képzettségének az
alkalmassági feltételt meghaladó szintje / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vállalatirányítási rendszer megléte / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Biztosított készenlét műszaki színvonala / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Reagálási idő / Súlyszám: 10
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
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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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 036-065659

IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Elnevezés:
Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai
rendszereinek folyamatos működését és üzemeltetését biztosító szolgáltatásokra
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
14/06/2017

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: igen

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
OT Industries Fővállalkozó Zrt.
Galvani u. 44.
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
RAD 2000 Kft.
Fő u. 260.
Siófok
8600
Magyarország
NUTS-kód: HU232
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 300 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 300 000 000.00 HUF
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V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6)

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
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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:
OT Industries Fővállalkozó Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44., adószám: 12480375-2-44) és RAD 2000 Kft.
(8600 Siófok, Fő u. 260., adószám: 12561612-2-14) Közös Ajánlattevők
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése:
OT Industries Fővállalkozó Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) nem tartozik a törvény hatálya alá.
RAD 2000 Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.) kisvállalkozás.
3) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján,
azoknak megfelelően több ajánlattevővel való keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást
folytatott le.
A közbeszerzési eljárásban csak egy érvényes ajánlat került benyújtásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontot nem alkalmazta és a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 18. § (4)
szerinti eredménytelennek nyilvánítási jogával nem élt.
Ennek megfelelően a keretmegállapodást egy 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
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.
6) Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Daruzás,emelőkosaras
daruzás; Anyagmozgatás; Tűzvédelmi-; Szünetmentes rsz.karb.; Földmunka; Épületgép.; Techn.gép.; Szakértői
felülvizsgálat; Gyártóművi szakértői (szupervizori) felügyelet; Vill.rsz.üzemeltetés; Katódvédelem/katódos
korr.védelmi rsz.üzemállapot ell.,mérés,karb.,jav.; Ir.tech.-; Vill.-; Gép. napi és speciális karb.; Szakipari munka;
Terület karb.; Tervezés; Erősáram; Anyagvizsg.
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
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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:
12/07/2017
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