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Tárgy: „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018.
évben” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás megküldése

A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150., nevében és
képviseletében eljár: dr. Nagy László Gábor és Jónás-Szabára Eszter) Telefon: +36-30-779-4151, vagy +36-20313-7714,
Telefax:
+36-1-354-7045,
E-mail:
kozbeszerzes@mfgt.hu,
honlap:
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
További információ írásban, vagy e-mailben kérhető az Ajánlatkérő nevében eljáró személyektől.
2.1) A közbeszerzés tárgya:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben
2.2) A közbeszerzés tárgyának mennyisége:
Kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón kialakítandó új
499 kW-os fotovoltaikus kiserőmű létesítésére.
A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) zsanai telephelyére napelemes kiserőmű létesítését határozta el, mely
által termelt villamos energia a közcélú villamos hálózatba visszatáplálva kerül értékesítésre.
Minimum műszaki paraméterek és egyéb főbb kiindulási adatok:
Telepítés helye: Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáztároló és raktár és fióktelep
A létesítendő kiserőmű a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsana Földgáztározó Raktár -kivett anyagtároló- (6411
Zsana Külterület 098/30 hrsz.) területének egy, erre a célra elkerített részén helyezkedik majd el, amelyet a
tulajdonos a beruházáshoz biztosít.
Beépíthető terület nagysága: 9.754 m2
Éghajlat: A helyi klíma tipikus közép-európai szárazföldi klímaként jellemezhető, kb. +50 °C-os legmagasabb
nyári, és kb. -25°C-os legalacsonyabb téli környezeti hőmérséklettel.
A relatív páratartalom: 0 % - 100 % között.
Az évi átlagos csapadékmennyiség 700 mm körül van.
Uralkodó szélirány: DNy-i,
Legnagyobb mért szélsebesség: 100 km/h
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Az MFGT a kiserőművet a 2017. évi LXXV. (2017.06.24) törvénnyel módosított VET (a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény) 39. § 1(a) bekezdésében foglalt lehetőség alapján közvetett csatlakozással
csatlakozik a meglévő közcélú villamos hálózathoz.
A kiserőmű létesítéséről kiviteli terv készült, az ajánlattétel ez alapján fog történni.
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírás és a kiviteli terv elkészítése során a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. A megjelölés,
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett
érvényes ajánlat nyújtható be a megjelölt termékekkel „vagy azzal egyenértékű” más termékekkel.
Az egyenértékűség megállapítása során figyelembe vehető paramétereket az ajánlattételi közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
A beszerzés tárgyának részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód):
CPV kód
Fő tárgy
További tárgyak

45251100-2
45000000-7
45111291-4
45223210-1
45232000-2
45223821-7
45231000-5
45231400-9
45232221-7
45262600-7
45262640-9
45310000-3
45315700-5
45317000-2
45317200-4
45317300-5
09331000-8
09332000-5

2.4) Részajánlat nem nyújtható be, ajánlat csak a közbeszerzési eljárás tárgyának egészére nyújtható be.
2.5) Alternatív ajánlat nem nyújtható be.
2.6) A szerződés időtartama:
Kezdés:
Befejezés:

szerződéskötést követő első munkanap
2018. szeptember 30.
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3) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 21.§ (1) és (4) bekezdése alapján
21.§ (1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokra a Második Részt, az
ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő akkor is, ha e
törvény valamely közbeszerzés megvalósítására a Harmadik Rész alkalmazását rendeli, az ajánlatkérő azonban
a Második Rész szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárás
(4) A közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás sajátos, e törvénytől eltérő
szabályait külön jogszabály határozza meg. E törvényt a közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárás során a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 6. § szerinti ajánlatkérő
a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljától eltérő célból lefolytatott beszerzése során e törvény
általános szabályai szerint jár el.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) és (2) bekezdése alapján
112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113–116. §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben – a 22–24. §-ban foglalt szempontok megfelelő alkalmazásával
– a törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is megfelelően kell alkalmazni.
A 307/2015. (X. 27.) Korm.rendelet 1.§ (1) és (3) bekezdése alapján
1. § (1) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.
(3) E rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közszolgáltatói szerződés megkötésére
– ide értve a Kbt. 21. § (2) bekezdését is – a Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben
kerül sor, és az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt. 113–117. §-ában
foglalt eltérő szabályok is alkalmazandók.
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján a Kbt. Második Rész és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend szabályait
megfelelően alkalmazva folytatja le a nemzeti rezsim szerinti közbeszerzési eljárást.
4) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és a szerződés teljesítésének biztosítékai:
4.1) Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésének megfelelően a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár
5%-ának megfelelő összegű előleget fizet. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában
szereplő ellenértéket Ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében és
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1), (3), (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a
felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
4.2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha neki felróhatóan a teljesítés
meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 30%-a.
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Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével neki felróhatóan késedelembe esik, akkor
késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó
vállalkozási díj 1%-a/nap, max. 25 %.
Hibás teljesítési kötbér:
1) Amennyiben a Vállalkozó a Munka teljesítése során olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben
meghatározott minőségi követelményeket megsérti vagy a Végleges Átadás - Átvételtől számított 72 hónapon
belül a garantált teljesítményre vonatkozó követelmények éves szinten nem teljesülnek, hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles, a Vállalkozói Díj 0,3%-a minden megkezdett 0,1 százalékpont csökkenésre
vonatkoztatva;
2) garantált rendelkezésre állás mértékére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozói Díj 0,3%-a
minden megkezdett 0,1 százalékpont csökkenésre vonatkoztatva.
Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű.
Jóteljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű.
Jótállás: ajánlat szerinti időtartamra.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentum tartalmazza.
5)Kizáró okok:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok felsorolása, rövid ismertetése és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63.§
(1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt,
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján, az ajánlatban
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
6) Az alkalmassági követelmények
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság
A Kbt.115. § (2) és (5) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Pénzügyigazdasági alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.
Műszaki-szakmai alkalmasság
A Kbt.115. § (2) és (5) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Műszaki –
Szakmai alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.
7) Az ajánlattételi dokumentumot az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő térítésmentesen, közvetlenül
elektronikus úton elérheti és letöltheti az ajánlattételi felhívás megküldésétől az ajánlattételi határidő napján
2018. február 28-án 10:00 óráig.
Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek átvennie/letöltenie a Dokumentumot.
Ajánlattevő az általa átvett Dokumentumot nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja.
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Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumot legalább az ajánlattevőnek a fentiek szerint el kell
érnie (a közbeszerzési dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt.
57. § (2) bekezdés).
A
teljes
közbeszerzési
dokumentum
elektronikus
úton
elérhető
térítésmentesen
a
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/ címen, a jelen eljárás tárgyának megnevezése pont
alatt.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat ugyanezen módon teszi közzé.
8) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást és konzultációt tart az alábbiak szerint:
A helyszíni bejárás időpontja: 2018. február 20. és 2018. február 22. között értesítés alapján
A helyszíni bejárás helye: Zsanai Földalatti Gáztároló, 6411 Zsana, 15. dűlő
GPS koordináták: É46.42194 K19.69978
9) Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra és felvilágosításra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít. Ismételt hiánypótlás
nem kerül elrendelésre új alvállalkozó bevonása esetén.
10) Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.
11) Az ajánlattételi határidő:
Az ajánlat benyújtható: 2018. február 28-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.
12) Az ajánlat benyújtásának címe:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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, amellyel az ajánlat leadásával összefüggésben Ajánlattevőnek
kalkulálnia kell.
13) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló
2018. február 28-án 10:00 óra
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő az általuk meghívottakkal.
Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül, vagy postai úton, az
ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek. Amennyiben a postai úton,
illetve személyesen benyújtott ajánlatok az ajánlattételi határidőt követően érkeznek be, az az ajánlattevő
kockázatának minősül. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg az
Ajánlatkérő.
14) Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján történik.
Minőségi kritérium
1.) Szakmai ajánlat műszaki értéke az alábbi alszempontok alapján
1.1.) Ingyenes karbantartás (min. 0 év, max. 10 év)
1.2.) Jótállás időtartama az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztó védelemmel együtt (min. 12 év, max. 15 év)
1.3.) Korábbi teljesítés mértéke (max. 30 naptári nap)
1.4.) Jótállás időtartama a napelemekre (min. 12 év, max. 15 év)
Költség kritérium
2.) Ár

Súlyszám
30
10
10
5
5
Súlyszám
70

Ponttartomány:
0-100 pont minden bírálati részszempontban.
Értékelés módszere:
Valamennyi bírálati részszempontban szubjektív értékelés az adott bírálati részszempontok szerinti ajánlati
elemek arányosítással történő összehasonlítása alapján az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumban
meghatározott képletek alapján.
Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a legnagyobb ajánlati elemek az Ajánlatkérő számár kedvezőbbek,
ezért az értékelés egyenes arányosítással történik.
Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a minimális értéket el nem érő ajánlati elemek az adott ajánlat
érvénytelenségét eredményezik. Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a maximális értéknél nagyobb
ajánlati elemek nem eredményezik az adott ajánlat érvénytelenségét, azonban többlet pontszámot az adott
ajánlat nem kap, és ilyen esetben az adott ajánlat értékelése során a maximális értéknek meghatározott érték
kerül figyelembe vételre.
A 2. bírálati részszempontban a legkisebb ajánlati elemek az Ajánlatkérő számára kedvezőbbek, ezért az
értékelés fordított arányosítással történik.
15) A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Az ajánlatot magyar nyelven, egy darab
papír alapú példányban, “eredeti” jelzéssel, és egy darab, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formátumban kell benyújtani. A szerződéstervezetet
kérjük szerkeszthető formában az Ajánlattevőnek a szerződéstervezet rendelkezéseinek módosítására irányuló
javaslatainak változáskövetővel való kiemelésével is mellékelni. Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az
alábbi szöveget: „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep
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létesítése 2018. évben – Ajánlat – 2018. február 28-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 az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A
fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
16) A jelen közbeszerzési eljárás során a tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai:
Ajánlatkérő a tárgyalás(oka)t az ajánlatot benyújtott ajánlattevőkkel egyszerre, zárt körben tartja. (Csak
Ajánlatkérő és Ajánlattevő(k) képviselői.) A tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező
személy, vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a
tárgyaláson Ajánlattevő részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek). Ajánlatkérő csak
abban az esetben tart több tárgyalási napot, ha szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az első tárgyalási
napon nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az aktuális tárgyalási napon adja meg az
Ajánlatkérő. Az értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki
kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban benyújtott módosított ajánlattal lehetséges.
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírnak.
Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak összességében előnyösebbre módosíthatja,
vagy fenntarthatja ajánlati elemeit. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása
után, az így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége az ajánlati elemek módosítására,
illetve fenntartására, melyet a tárgyaláson megadott időpontban az ajánlattételi dokumentumban az
ajánlattételre meghatározott szabályok szerint írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtania.
A módosított ajánlat felbontására, ismertetésére a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban kerül sor.
A módosított ajánlati ár a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre kerül. Az ajánlati elemek
módosítására egy alkalommal lesz lehetőség. A végső ajánlat ily módon való megadásával ajánlati kötöttség
jön létre a tárgyaláson pontosított műszaki tartalomra és szerződéses feltételekre, valamint az ezekre
vonatkozó ajánlati elemekre. Ajánlattevőnek a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban tett
módosított ajánlata (végső ajánlat) kerül értékelésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60
napban határozza meg.
A módosított ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
Az első tárgyalás időpontja:

2018. március 14-én 10:00 óra

A tárgyalás(ok) helye:

1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló

17) A jelen közbeszerzési eljárás eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja: 2018. március 21.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eredményről való tájékoztatás időpontjának elhalasztására, illetve
korábbi időpontban megtartására.
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18) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. április 03-án 10:00 óra
A szerződéskötés helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet
19) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő.
20) Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és dokumentumban meghatározott feltételek alapján vizsgálja
meg, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának során az ajánlatok előzetes értékelését követően a Kbt. 69.§ (4) és (6)
bekezdésének alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének látszó ajánlat esetében kéri a kizáró okok fenn
nem állásának igazolására szolgáló igazolások 5 munkanapon belül való benyújtását az Ajánlattevő részéről.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújthatja a kizáró okok igazolására szolgáló igazolásokat. Az ajánlatban már
benyújtott kizáró okoknak való megfelelést igazoló iratokat nem kell ismételten benyújtani, melyhez a Kbt.
69.§ (4)-(6) bekezdés szerinti igazolások listáját Ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumok részletezése között
és a kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásához szükséges iratmintákat már az ajánlattételi szakaszban a
közbeszerzési dokumentumban közzéteszi.
21) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 66. § (4)
bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
22) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben
alvállalkozóval szerződést fog kötni, (e szervezet, személy meghatározása nélkül), az ajánlattevő által a
szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő
erőforrás szervezeteket.
23) A Szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de
legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a Szerződés teljesítésében a
helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakemberek mindegyike vegyen részt a Megrendelő
által a munkavégzés feltételeként a Szerződésben meghatározott, a Megrendelő által térítés ellenében
nyújtott két napos oktatáson. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során a munkaterületre való belépést és
munkavégzést kizárólag a Megrendelői oktatáson igazoltan részt vett és sikeres vizsgát tett személyeknek és
csak a munkavédelmi besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és
használata esetén engedélyezi.
24) A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi
veszteséget fedező felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai
fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 100.000.000,- HUF, az éves limit
200.000.000,- HUF. A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, a kötvény másolata a szerződés
mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes Ajánlattevő részéről való elállásnak tekinti, ha a
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nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítási kötvényét, illetve
annak másolatát nem bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre. Az ajánlatban a biztosítás nyújtásáról nyilatkozni
kell.
25) A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségre vonatkozó,
jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel köteles
rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó
határa 25.000.000,- HUF, az éves limit 100.000.000,- HUF. A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés
feltétele, a kötvény másolata a szerződés mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes
Ajánlattevő részéről való elállásnak tekinti, ha a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az
e pont szerinti biztosítási kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre. Az
ajánlatban a biztosítás nyújtásáról nyilatkozni kell.

26) A Szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de
legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a Szerződés teljesítése során a
helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő
által térítés ellenében (30.000, Ft/fő + ÁFA) nyújtott oktatáson. Az oktatás 2 napos (2x8 óra) és teszt jellegű
írásbeli vizsgával zárul. A teljesítési szint 20 kérdésből 14 jó válasz (70%-os megfelelési szint). Sikertelen vizsga
esetén a képzést meg kell ismételni. Ajánlatkérő a Szerződés teljesítése során a munkaterületre való belépést
és munkavégzést kizárólag az Ajánlatkérői oktatáson igazoltan részt vett és eredményes vizsgát tett
személyeknek és csak a munkavédelmi besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések
viselése és használata esetén engedélyezi. Az ajánlatban az Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
nyertességük esetén az helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakembereik mindegyike részt
vesz az oktatáson és a szerződés teljesítése során a munkavédelmi szabályokat betartja.

27) Az ajánlat iratai egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az egyszerű másolatban (ami a 2016.
évi CXXX. törvény 327.§-ában meghatározottaknak megfelelően elkészített fénymásolat) benyújtható
igazolásokkal kapcsolatban előírja az ”eredetivel megegyező” szöveg feltüntetését, az igazoló aláírásával és az
alábbi toldattal: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”. Az eredeti, illetve hiteles másolati
példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
28) Ajánlatkérő részéről csak a dr. Nagy László Gábor, vagy Jónás-Szabára Eszter által (Telefon: +36-30-7794151, +36-20-313-7714, Telefax: +36-1-354-7045, E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu) küldött értesítés,
tájékoztatás, valamint a http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/ címről történő letöltés minősül az
Ajánlatkérő hivatalos értesítésének, tájékoztatásának.
Budapest, 2018. február 16.
Üdvözlettel:
dr. Nagy László Gábor
közbeszerzési szakértő

Jónás-Szabára Eszter
közbeszerzési munkatárs
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