
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép'viselő~testülete 

\J 

2015. március 2-án (hétfőn) megtartott 
rendkivüli üléséről !,.(Jj58J9 !~ /.10" i5j IX : l l l ... ····· 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.05 óra 

A jelenléti iv szerint jelen vannak: Lf/ ~g/l Lju:Js( fX . /t<fl Cl~:Pf;, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármester, / V 
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Mácsik András, 
Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Kovács Róbert polgármester 
Marksteinné Molnár Julianna 

Távolmaradás oka: 
szabadság 
szabadság 

Elnök: Radványi Gábor alpolgármester, az SZMSZ 21. § (l) bekezdése alapján. 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Meghívottak: 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Közbeszerzési tanácsadó 

Korányiné Csősz Anna 
Pándiné Csernák Margit 
Kálmánné Szabó Judit 
Némethné Lehoczki Klára 

dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna 
dr. Magyar Adrienn 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkivüli ülést megnyitja. A jelenléti iv alapján 
megállapitja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghivóban jelzettek szerint az 
előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) bekezdésében foglaltak alapján különös 
eljárásrendben kerültek beterjesztésre. 
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Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban hozzászólása, kérdése van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el{64/2015. (III. 2.)]: 

l. A "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás 
és dokumentáció elfogadása, valamint a szerződéstervezet elfogadása (l 06. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának 
ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi 
időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása (l 07. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és 

dokumentáció elfogadása, valamint a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn, közbeszerzési tanácsadót. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy az elektronikus árlejtésnél meg van-e szabva, hogy milyen 
körbeszerzéseknéllehetséges? Hogyan van szabályozva? 

Dr. Magyar Adrienn: Elektronikus árlejtés a meghívásos eljárást leszámítva, gyakorlatilag 
bármely közbeszerzési eljárásban alkalmazható. Tárgyalással egyidejűleg nem alkalmazható 
és bármely objektíve mérhető, számokban kifejezhető értékelési szempontot, így az 
egységárat is lehet versenyeztetni. Ez a leghatékonyabb módja az energia-beszerzésekben a 
legolcsóbb ár elérésének. 

Elnök: Ez úgy néz ki, hogy meghatározzák, hogy mikor kezdődik a licitálás, ott ülnek az 
intemet előtt a pályázók, és folyamatosan megy lefelé az ár, amennyiben többen jelentkeznek. 
Ennek van egy időlimitje, vagy ez hogyan történik? 
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Dr. Magyar Adrienn: A gyakorlatban bevált módszer, hogy 30 perc az alapidő, és amikor az 
utolsó 5 percben újabbajánlat érkezik, akkor mindig 5-5 perccel meghosszabbodik az árlejtés 
egészen addig, amíg az utolsó 5 percben már nem érkezik ajánlat. Az ajánlattevők látják, hogy 
ők hanyadik helyen állnak, illetve mi a legkedvezőbb ár, de azt nem tudják, hogy ki tette ezt a 
legkedvezőbb árat adott pillanatban. Az utolsó 5 perc után a rendszer automatikusan lezár, 
erről licittörténetet készít, amely részletesen naplózza, hogy melyik pillanatban, milyen 
eredmény érkezett, és utólag visszaellenőrizető. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy ez állami rendszer, vagy magáncég, mert az előterjesztésben 
olvasható, hogy bekérik magukat valamelyik cég rendszere alá? 

Dr. Magyar Adrienn: Magáncégek foglalkoznak ezzel, néhány cég van Magyarországon, 
amely árlejtés szolgáltatással foglalkozik és az energia-beszerzésekre specializálódott és ezek 
közül lett felkérve az egyik cég, amely a tavalyi évben is nagyon eredményesen működött 
közre a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, amellyel 60 millió forintot sikerült egy évre a 
gázáron megtakarítani az Önkormányzatnak és az intézményeinek. 

Tóth Balázs: Hogyan választják ki ezeket a cégeket? 

Dr. Szabó Krisztián: Ez esetben szakértői tevékenységről van szó, az Önkormányzat 
beszerzési rendeletének megfelelően értékhatár szerint árajánlatkérés vagy versenyeztetési 
eljárás történik. Itt az értékhatárra tekintettel árajánlatkérés történt, és így köttetik a megbízási 
szerződés. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

65/2015. (IH. 2.) KÖKT határozat 
a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhivás 
és a dokumentáció, valamint a szerződéstervezet elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Földgáz beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő -elektronikus 
árlejtéssellefolytatandó- nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe terveztesse be a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 2016. évre 
biztosítandó fedezetének összegét. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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2. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 

részére, valamint a Bárka Kőbányai HumánszolgáUató Központ részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (5) bekezdése alapj án név szerinti szavazás szükséges a "Vállalkozási szerződés 
közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), 
az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére" szóló napirendi pont tekintetében. A szavazás 
lebonyolítására felkéri dr. Szabó Krisztián jegyzőt. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
megadja a szót Jegyző úrnak. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak oly módon, hogy mindenki a bekapcsolt mikrofonba tegye meg a nyilatkozatát. 
Névszerint szólítja a képviselőket. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodással a 107. 
számú előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét 
rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

66/2015. (IH. 2.) KÖKT határozat 
a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerüld Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola}, az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 
részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(9 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási 
szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi 
CVIII. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 
szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PENSIO Minőségi 
Közétkeztetés Kft. ajánlata érvényes. 
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3. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 
szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középískola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a PENSIO Minőségi 

Közétkeztetés Kft.-t (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-
994750, adószáma: 24189112-2-42)- mint egyetlen ajánlattevőt- hirdeti ki. 
4. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 
szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön 
vállalkozási szerződést a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel a nyertes ajánlattevő 

ajánlatában meghatározott összegű ellenszolgáltatás fejében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megadja a szót Tóth Balázs képviselő úrnak, 
hogy elmondja napirend utáni felszólalását. 

Tóth Balázs: Megkapta az Újhegyi Uszodával kapcsolatos vizsgálat eredményét, de 
véleménye szerint nem alapos feltáró munkának látszik. A vizsgáló jelzi, hogy anomáliákat 
talál a hajszárítás környékén, balesetveszélyes dobogó. Kérdezi, hogy elindult-e valamilyen 
cselekvési terv ezzel kapcsolatban? 

Dr. Szabó Krisztián: A szakértői állásfoglalást továbbították a Kőbányai Sportközpont 
vezetőjének, Csanak Géza igazgató úrnak, akinek jogosultsága és kötelezettsége az 
intézményben intézkedni. Felkérték arra, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 
javításokat, fejlesztéseket, amelyek a balesetveszélyes helyzetet elhárítják. Igazgató úrtól 
várják az erre vonatkozó intézkedést és a visszajelzést. 

Elnök: Megjegyzi, hogy véleménye szerint egy intézményvezetőhöz méltatlan, hogy 
egyáltalán ezzel az üggyel, százhúsz aláírással szülők foglalkoznak, illetve már második 
képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. Azt gondolja, ha egy intézményvezető ilyen 
problémát tapasztal, azonnal meg kell oldania. 

Somlyódy Csaba: Napvilágot látott a Buda-Cash ügye, és több önkormányzat nyilatkozott 
arról, hogy őket negatívan érinti az ügy, hiszen a négy bank egyikében volt elhelyezve 
hosszabb-rövidebb időre pénze. Kérdezi, hogy az Önkormányzat bármely kihelyezett 
pénzeszköze szerepel-e bármelyik érintett bankban? 

Dr. Pap Sándor: Nem érintettek ebben az ügyben, nem maradt bent egyetlen forintjuk sem. 
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Tóth. Balázs: Visszatérve az Újhegyi Uszoda ügyére, először Igazgató úrnak jelezte a 
problémát, és amikor úgy érezték a szülők, hogy nem kellő mértékben reagált a felvetésre, 
akkor indult el az aláírásgyűjtés. 

Elnök: Bejelenti, hogy holnap ll órakor az Operaház a MÁV Északi Járműjavító területén 
sajtótájékoztatót tart az Opera évadjának programjáról és nyilván a fejlesztésekről is szó lesz. 
Mindenkit szeretettel várnak a sajtótájékoztatóra. Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy 
a képviselő-testület a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület 
rendkívüli ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülése 2015. 
március 19-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.20 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

../ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 

7 



JELENLÉTI ÍV 

2015. március 2-án megtartott 

Rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 
····tJ)········································· 

.... l!J:.L ...................................... . 
~ \ ' ( J \ ~~~- · hY-.. ' '\" ...........•.................................. 

-r- \ 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferene 
·············!'·················································· 

' 

6. Gál Judit '. < Wl-''\ J•'· ......... f. ... ' ................................. . 
7. Marksteinné Molnár Julianna 

··················································· 

8. Mácsik András .-~~ ..................... . 

J.
1 

:, . ' " ) 

'LL~' 0-..A9v~ . \:Y..'................. . ........................ . 
/~74/;?:·7 

... . L:( ... ./·~::::' ............................. . 

--!~,h <~~,·t·~. n ~-+ri'\.11\ \"V1"' 
1 

''1VJ.V 1\11. ..... 1···· ···. ····f ....... ·., .. v .............. . 
.>/y ·v l!/ . ~ ; 

< ~ 
. ··············································· 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

··;r~~ZJúc;······ ..... ! ............................................ . 14. T ó th Balázs 

15. Tubák István 
' i) ,, ver· ,. 

l ' ) "" ~.,..,/ vu 
··················································· 

16. Varga István ·--~~~~~----~······· 
"' ~ \~ u ~) 

.................................... ~, .. /: ........... . 17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Kovács Györgyi 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Nagy István 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

' 
.,.~--\~~ 

......... ·~~~\.~ ........................... . 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 
.;/ •. ! i (' l • v. . 
J"Li\ ~'--... . *"""' . -Jr ................................................... 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna . """':~,---......_ 
....... _,. .. t •••• < ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit ..... ~'• :~( 1: ( ::'••• n.\~\ •..•..•••• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Rappi Gabriella 

Szász József 
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Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 

( l ·.' ( /. .~J "r• /"-.. 
j·~L LD . L(( Cf' '-"---'-. 

.................................................... 

if ~\~1t ... ~(~~.~~·~··································· 
........ ~~?:~:.::~7~·.·~ ................................. . 
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A képviselő-testületbizottságainem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 

részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

szóló döntéshez, 

amely a 2015. március 2-án megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester 
~-

2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor )( 
5. Gazdag Ferenc x 
6. Gál Judit )( 
7. Marksteinné Molnár Julianna 

~ 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor Imre )( 
10. dr. Pap Sándor alpolgármester x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien x 
12. Radványi Gábor alpolgármester x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István X_ 
16. Varga István )( 
17. Weeber Tibor x 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31!2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. §-a alapján. 

~ 
jegyző 

~~-
Kovács Róbert;. 
polgármeste~. 



ll. MELLÉKLET 

l. melléklet a 6512015. (III 2.) KÖKT határozathoz 
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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítö Kiadványa 

1 
2, ru e Mercier, 2 985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +3 52 29 

__j E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatvány< 

L SZAKASZ: AJÁN LA TK ÉRÖ 

1.1) Név, cím és kapcsolattat·tási pont( ok) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület 
Köbányai Önkormányzat 

Postai cím: Szent László tér 29. 

AJ,Á.NLATIIRÉSZVÍ~TELI FELH ÍV ÁS 

2004/18/EK irán)'elv 

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

AKIS790 

1-:---:-:---~--;---------------~--,~·--:-----,-::c---;--·-:-;--·-----------

Város: Budapest j Postai 1 Ország:HU 

1 irf~tószám: 1 

Kapcsolattartási pont(ok): l Telefon: +36 14338250 

~-'C_'í_m_z_.e_tt_: _d __ r._A_z-.iz_-c:.M .... ac.:l_a_k_N_c.::.í!"-·a ____________ ~--l----·------------------------------------- _ 

E-mail: azi~-malgk_n<ll:<lC(ilkQ!:>anya._h[J l Fax: i-36 l 4338230 

j 

l nternetcím( ck) (u d o ll esethe nJ 
Az ajáníatkérö általános címe: (URL) 

r'\ fclhasznú!ói oldai címe: r URL) 

Elektronikus hozzáférés az inlormációkhoz: (URL) 

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtúsa: r URL; 

Rés::ieres infórmációk megadásához hus::nálja LE A. meilékietct 

További införmáció a következö címen szerezhetö be 

U A fent említett kapcsolattartási pont( ok) [g] Eyyéb (töltse ki c;:: /1. me/lék/ei /)pontját) 

A dokumentáció és a kicgészítö iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonalkozök is) a következő címen szerezhetök be 

!'l 
LJ A fent említett kapcsolattartási pont( ok) [g] Egyéb (töltse ki a:-: A. me/lék/et ll) pontjútJ 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következö címre kell benyújtani 

[g].\ lent említett kapcsoíattartúsi pont( ok) [J l~g_véb (liiltse ki az A. me/lék/et J/!) pontját) 

l lU H~rdetménvminta 2- Ajánlallii·é.cvételifC/hívás 



1.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

D Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális 
vagy helyi részlegcik 

D Nemzeti vagy szövetségi irodaihivatal 
D Regionális vagy helyi hatóság 
~ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

1.3) Fő tevékenység 

O Közjogi intézmény 
D Európai intézmény/ügynökség vagy 

nemzetközi szervezct 
D Egyéb (nevezze meg):----------~--

l ~Általános közszolgáltatások D Lakás~olgáltatásés közö~SégT1~krcá~ió 
i D Honvédelem D Szociális védelem 
i D Közrend és biztonság D Szabadidö, kultúra és valtás 
l D Környezetvédelem D Oktatás 

L8_~::~;~~:;~ pé_n_zu_·~~k~------~-~~--~D Egy~1 (n=~:=:~::~:------~---

1.4) Beszerzés más ajánlatl<ér·ők nevében 

l Az ajánlatkérő más ajánlatké•·ők nevében végzi a beszerzést: ~ igen U nem -~·--------~ 
[ (igen válasz esetén, e.c:ekre az ajánlatkériikre vonatkozóan további információkat az "/ mellék/ethen il·, 

l adhat meg) 

l i 
~--~· ---~---··-· - -·i 
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IL SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

11.1) MEGHATÁROÜS 

II. 1.1) Az ajánlatkét-ő által a szer·ződéshez rendelt elnevezés: 

Földgáz energia beszer·zés 

11.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(csak azt a kategóriát válassza -építési beruházás. árubeszerzés va,t,':V szo/gá!tafásmegrende/és 
amelvikaleginkább meg(i!lel a s:cer:::ődés vagv o kö:cbeszerzés(ek) tárgyának) 

-----~ ~ -~------- ---

--~rubeszerz~~-- ------T D 
l "-"'.. l Szolgáltatásmc_grend~~~---

D Építési beruházás 

-~~~----~~~--~~~-

1 

1 Szolgáltatási kategória 
~ Adásvétel l n Kivitelezés 

\ száma: 
D Tervezés és kivitelezés 1!

1 

D Lízing l A szolgáltotási kategóriákat 

D lásd a C/_ meffék/ethen Kivitelezés, bármilyen eszközzel, D Bérlet 
módon. a nyerte~ ajánlattevö által 

1

1' D j 
. .. . , Részletvétel 

meghatarozott kovetelmenyeknek 1 • 

megfeielöen j D Ezek kombinációja i 
~-----~~-~--~~~--~-~------__[---~----------------------~--------_L __________ -- ------------

A teljesítés helye: 

n_udapest FövárosX. kerület 

NUTS-kód jJ_lJ-l Ol 

NUTS-kód 

NUTS-kód -~---~------

NUTS-kód _ 

11.1.3) Közbeszerzésre, I<Hetmeg:Hiapodásra és dinamikus beszerzési r·erulszerrc (DBR) vonati<Ozó 
információk 

~ A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

D A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

D A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer <DBR) létrehozásúra irányul 

11.1.4) Kuctmcgállapodás•·a vonatkozó információ!< (adott esethen) 

D Keretmegállapodás több ajánlatleviível 
ajánlattevövei 

A tervezett keretmegállapodás résztvevöinekszáma _ 

v ugy 

(adoíl esetben) maximális létszáma ______ .. ___ _ 

[] Keretmegállapodás egy 

4 IlU !ftrdetménJ'tllinlu .1 ,1Jánfali/rés::vélelifé/híwís 
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--------------------- -------------------------- -----
A liuetmegállapodás időtar·tama 

ldötartam év(ek)ben: ______ vagy hónapban: ________ _ 

Indoklás arra az esetre vonatkozóan. ha a keretmegállarodás idötartama meghaladja a négy év et: 

A l<özbeszenéseknek a kcr·etmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összér-téke (adott 
esetben. csak számokkal): 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: --------- ------

VAG}'· 
---~-----

és ----------- közölt Pénznem: -----------

A keretmegállapodás alapján megkötcndő szerzödésck értéke és gyakorisága (ha ismert) 

---·-~----------

----

11.1.5) A szcrződés vagy a beszet·zés(ek) rövid meghatározása: 

Földgáz energia ér·tékesítése az ajánlatl,ér·ő és intézményei részére a 2015.07 .o l. 06:00 CET-
2016.07.01. 06:00 CET időszalo-a vonatkozóan, teljes ellátás alap ú földgáz ener·gia kereskedelmi 
szer·ződés keretében. 

11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
-------------- --------------.- -

f Kiegészítő szójegyzék radott esethen; 
! 

Fő szójegyzék ! 
' ~- -··-------------------+--

Fő tá t·gy __j 09123000-7 l - -
l e-..-------- ----------· 

l 
--·-------- ----~--------- --- ---. -----· - ---------

l - - -l 
l - - -
l 

i - -l -

- l - -
További l 

l 
tárgy( ak) l 

l 
l 

11.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó inf01·mációk 

A szerzödés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [g] igen [J nem 

11.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. me/lék/et .Eüks('g .Eerint 
több példányhan is használható) 

A beszcrzcs részekból áll: O igen [g] nem 

(igen válas:: ese/én) Az ajánlatok benyújthatók 

D egy részre O egy vagy több részre [] valamennyi részre 

5 
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ll. l .9) Változatol<~·a (altematív ajánlatot<) vonatkozó infonnációk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [] igen [:><:J nem 

IL 2) SZEI~ZÖDÉS SZERIJ'I:TI MENN\'ISÉG 

11.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítási és opció! beleértve, adott esetben) 

Földgáz energia értél{esítése az ajánlatkérő részérc 2015.07.01. 06:00 CET - 2016.07.01. 
06:00 CET időszaiH·a vonatkozóan, teljes ellátás alapú íóldgáz energia l{creskcdelmi 
szcrződés keretében összesen 555.106 m3 mennyiségű íóldgáz energia beszerzése céljából. 

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 °/.,-kal pótdíjmentesen eltérhet. 

Összesen 15 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 20-100 m3/h közötti 
kapacitással vételez. 

A meghat;ll·ozott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni 
(gnm3

). 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül Pénznem: 

és között Pénznem: 

11.2.2) Vételi jogt·a (opció ra) vonatkozó info1·máció (adott ese then) 

Vételi jog (opció) D igen [:><:J nem 

(igen válas.c: ese r én) A vételi jog meghatározása: 

~~-------------------------------------------------- ------------------

--------------------------------------------------------

íha ism('r/J J\ vételijog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ____________ vagv napban:----~ (a szerz6dés megkNésétól .cómítw1) 
--~------------------ ---------------------------------------------- -

11.2.3) MeghosszabbítáSJ"a vonatkozó információk (adolf ('Setben) 

A szerződés meghosszabbítható D igen ~ nem 

A lehetséges mcghosszabbítások száma (ha ismert): 
közölt 

vagy: és 

(ha ismert) !\z árubeszerzésre vagy szolgáltatúsmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerziidések 
esetében a tovúbbi szcrződések tervezett ütemezése: 

hónapban: ____ -~----- vagv napban:~--~ (a s:::('r:::6dés 1/l('gkötését()/ számítva) 

6 
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11.3) A SZERZÖDJtS IDŐTAlHAMA VAGY A BEFE.JEZÉS liATARIDLl E 

Az időtartam hónapban: __________ vagy napban: ______ ___ (a szerződés megkö!ésétifl számítva) 

VAGY: 

Kezdés O l /07/20 lS( naplhónap/év J 
Befejezés 01/07/2016 (nap/hónap/év) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

II 1.1) A_z alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 

111.1.1) A sze.-ződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Minőségi, mennyíségi és rendelkezésre állásí hibából eredö kötbér, az aktuális nettó molekuladí_j 5%,
ának megfelelő összeg. a dokumentációban részletezettek szerint. 

111.1.2) Fő finanszímzási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszablílyi 
rendelkezésekre: 

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130.~ (l). (5) bekezdései. valamim a Ptk. 6: 130.~ (l )-(2) 
bekezdéséhen clöírtaknak megfdelöen banki átutalással történik. a számla kézhezvételétöl számítolt 20 
napos fizetési határidövcl. A_jánlatkérö felhívja a ligyelmct az adózás rendjéről szóló 2003. e\i XCII. 
törvény 36/A. ~-ának alkalmazására. 

111.1.3) A közös ajánlatot tevő nvutesek általlétt·ehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 
(adolf eseibe n) · ~ 

Ajánlatkerö kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetöségéi. 

II 1.1.4) Egyéb !<ü lőnleges feltétele!{ (ado!! esetbe nj 

A szerzödés teljesítésére különleges fCltétclck vonatkoznak [g] igen [J nem 

(igen válas::. esetén) A különleges feltételek meghatúrozása: 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásróL 

- 2003. éYi LXXXVIII. törvény az energiaadóróL 

- 19/2009. (L 30.) Korm. rendelet a földgázcllútásról szóló 2008. évi XL törvény rendelkezéscinek 
végrehajtásáról, 

- 265/2009. (Xil.l.) Kormányrendelet u Ji:ildgúzvétclezés korlútozásáróL a Widgáz biztonsági készlet 
tCihasználásáróL valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekröl, 

l /2013. (V ll. ll.) MEKI-l rendelet a földgúz rendszerhasználati díjakról. a rendszerüzemelletö ú Ital 
nyújtott szolgáliatás minöségénck a rendszerhasznúlali díjakon keresztül történö ösztönzésének 
szabályairól. a nyújiOtt szolgáltatás minöségétöi Jliggöen alkJlm~:zhatt'J rendszerhasznúlali dí_iJkníl. 
valamint a rendszerhJsználati díjak alkalmJzásának fcltételciröl 

-a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat. 
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111.2) Részvételi feltételeli 

II 1.2.1) Az ajánlattevő/ 1·észvéteh-c jelentkező személyes helyzetérc vonatkozó adatok (l<izá1·ó olwk), 
ideértve a szalimai és cégnyilvántaJ·tásol<ba tö..ténő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
!------~------------~-----~--·----------- ~ -------------- --~ -- ----

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges adatok és a megkövetelt igazoJási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásóban olyan 
gazdasági szereplö, akivel szemben a Kbt. 56. ~ ( 1 J bekezdésében iCisorolt ki záró okok fennálln ak. Az 
eljárásban nem lehet ajánlattcvö. akive! szemben a Kbt. 56. ~ (2) bekezdésében meghatározott kizúró okok 
fennál Inak. 

igazolási mód: 

Az Ajánlattcvönek az ajánlatban a 310/20 ll. (Xll.23) Kormány rendelet 2-ll.* sze ri nt a felhívás reladását 
követöcn keletkezcll iratokkal keli igazolnia. hogy nem tartozik a relhívásban elöírt kizáró okok hatólya alú. 
A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvcvtí 
gazdasági szereplök tekintetében az ajúnlattcvö a Kbt. 58.~ (3) bek. alapján köteles nyilatkozni ajúniatában. 
hogy a szerzödés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.~ (l} szcrinti ki záró ok ok hatálya alá esö alvállalkozót 
és az alkalmasság igazolásában résztvevö gazdasági szercplöt. 

111.2.2) Gazdasági és pénziigyi alkalmasság 
----··-··-------------... "'---~------··-~---------~----~----------------------·---- ··---- ----

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a l Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
megkövetelt igazoiásí mód: ! radott esethen): 

Pl. A 310/201 L (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § Pl. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
(l) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek ajánlattevő), amennyiben a mérleg szerinti 
(közös ajánlanevönek) az ajánlatba csatolnia kell eredménye az ajánlati felhívás feladását mege!őzö 
az ajánlati felhívás feladását megelöző 3 lezár1 l 3 lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt. 
üzleti évének számviteli jogszabályoknak l 
megfelelő saját vagy jogelődje számviteli 1· 

jogszabályok szerinti beszámolóját kiegészítő 
melléklerek nélkül, ha a gazdasági szereplő l 
letelepedése szerinti ország joga előÍ!ja · P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás 
közzétételét. Ha az ajánlattevő letelepedése l feladását megelőző három üzleti évben a 
szerinti ország joga nem ír~ja elő a számviteli közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz energ1a 
jogszabályoknak megfelelő beszámoló értékesítése) általános forgalmi adó nélkül 
közzétételét, úgy ajánlattevő cégszerüen köteles számított- árbevétele nem éri el összesen a nettó 
nyilatkozni a jelen pont szerinti alkalmassági 75 millió forintot. 
mimmum követelmények megállapításához 
szükséges adatokróL 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, úgy a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi. Ebben az esetben 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyi latkozni szükséges 
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----~-~-~----------------- --~·--- ------ ---- ------------------~----- --------- --·- ------ ---·------- ----- ----
arról, hogy a kért beszámolók az céginformációs 
szolgálat honlapján elérhetőek-e. 

Ha az ajánlattevő a 310/201 l. (XII. 23.) Korm. 
rendelet I 4.§ (l ) bekezdés b) pon~ a szerinti 
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg müködését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából (földgáz energia 
értékesítése) származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő 
köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát megállapítani, ha müködésének 
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó -
általános forgalmi adó nélkül számított ·
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 65 millió 
Ft-ot 

P2. Ajánlattevő a 310/201 l. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14.§ (I) bekezdés c) pontja alapján a 
következőket: 

az ajánlati felh í v ás feladását megelőző három 
üzleti évre vonatkozóan földgáz energia 
értékesítéséből származó · általános forgalmi adó 
nélkül számított árbevételéről szóló 
nyilatkozatát. Attó! függően, hogy az ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységéL amennyiben ez az adat 
rendelkezésre álL 

Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Konn. 
rendelet 14. § (l) bekezdés b) vagy c) pon~a 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan 
jogi formában müködik, amely tekintetében a 
beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat , 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 1 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazoJási mód helyett bármely, az ajánlatkérő 
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal · 
vagy dokumentummal igazolhaDa pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az c pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazoJási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 
által elfogadott módjáról. (310/201 l. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. §(3) bekezdés). 

9 
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A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve 
azon, a Kbt. 55. § (l) bekezdés d) pontjaszerint 
meghatározott követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 
elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt l 
alkalmassági követelményeknek bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) l 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági J 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 1 

személy) kapacitására támaszkodva kíván 1 

megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. ! 
55. § (5)-( 6) bekezdései szerint köteles igazolni. j 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfe!elést, továbbá köteles nyi!atkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

111.1.3) Műszald, illetve szakmai alkalmasság 
-----·"-~-------~-------------------------,----------- ------------

Az alka!rnass<Íg megítéléséhez szük~éges adatok és j Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
a megkövetelt igazoJási mód: i (ado/l esetben): 

- l . 

M L Ajánlattevö csatolja a 310/20 ll. (XIL23 J i M L Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
Korm. rendelet 15.9 (l l bek. a) pontja alapján a j rendelkezik az aj<Ínlati felhívás iCiadásútól 
következőket: ! visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) 

_, _ _ , , _ , , , _ _ , , , l össze:en l~g~láb~ ;1ettó 75 millió Ft érté_l~ű, H:!~~z 
Az a_lanlali felhl\'as feladasatol visszalele szam1tott 1 energia crtekesnesere vonatkozo IC1eJcncwval. 
3 évben (36 hónaJlbanl végzett leg·Jelcntösebb l 

' - ~ l 
közbeszerzés tárgya szerinti (földgúz energia l 
értékesítése) relcrcnciúk ismertetését (megjelölve i 
legalúbb a teljesítés iJcjét, a szcrzödést kötö m<Ísik i 

- . . l 

felet, a szerzödé~ tárt:vát, az ellcnszolgúllatás i 
összegét, továbbá arra-,\-onatkozó nyilatkozatái. j 

hogy a teljesítés azc el()_í_r<Íso~l~!~ és__'l_~~'-!:QU_l5_SJ1(;_k_j __________________________ " ____ " ______ _ 
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megfclelöen történt -e). ----------~----T---~--------

Az ismertetéshez csatolni kell a 310/20! l. (XII. l 
23.) Korm. rendelet 16. ~ (l) bekezdésében l 
meghatározott nyilatkozatot vagy igazolást. A j 
referencianyilatkozatból vagy 1 

referenciaigazolásból minden alkalmassági kltétel l 
teljesülésének ki kell derülnie és tartalmaznia kell l 
legalább a 310/201 l. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. 
~ (2) bekezdés szerinti adatokat. i 

l 
A Kbt. 55.~ (4) bekezdésében foglaltak alapján az l 
alkalmassági icitétel esetében az eg)'tittes i 
megfeJelés ~1egengedett. ~ l 
Ajánlattevő (közös ajánlattevök) az elöüi l 
alkalmassági követelményeknek bármely más i 
szervezet (vagy személy) kapacitására l 
támaszkodva is megfelelhet a Kb t. 55. ~ (4 )-(6) j 
bekezdésében foglaltaknak megklelöen. i 
Amennyiben ajánlattevö az alkalmassági ! 
követelményeknek bármely más szervezet (vagy ! 
személy) kapacitására támaszkodva kíván J 

megJCicini úe.v ajánlattevéi alkalmasságát a Kbt. i 
55.~ (5)-(6) b';;ke~dései szerint köteles igazolni. ! 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az i 
elöírt igazoJási módokkal azonos módon köteles l 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történö 1 

megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a i 
szerzödé~ Ie!jesítés~hez szük~éges erörorrások ! 
rendelkezésre állnak majd a szcrzödés ! 
teljesítésének időtartama alatt. l 

l 

---------·-·-·---- ·-·-----·--·-----···-·- ---·-- -

·~-~ .. _ _______j _______ ·----~- ------- --- ···-·---------- --------
111.2.4) fenntar1:ott szet·ződésekr-e vonatkozó információk (adott esetben) 

D A szerzödés védett műhelyek számára Jenntartott 

DA szerzödés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

Ill. 3) Szolgáltatásmcga·endelést·e ir:lnyuló szerződésekl-e vonatkozó kiiliinleges feltételek 

111.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információ!' 

A szolgáltatás teljesítése egy adott Joglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve D igen [J nem 

(igen válasz ese ién; i\ vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történö hivatkozás: 

ll 
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111.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személycsen l<öueműködő személyei< 

A szcrvczcteknek közölniük kell a szaigáitatás teljesítésében személyesen közreműködií személyek nevét 
és képzettségél D igen O nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV. l) Az eljánís fajtája 

IV. l. l) Azeljárás fajtája 

~Nyílt 
!------~~~---------~-~------~-------------------- -------~----~----~----- -~------

D Meghívásos 

D G)'OI·sított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

~~---~------ -------+-=~--------------~---~ ------- --------------- -- -- - ---

D Tá•·gyalásos 

[J Gyorsított tárgyalásos 

Megtörtént a részvételre jelentkezök kiválaS/tása. megjelölése (a 
tárgyalásos eljárás egyes típusai t:setébcn) [] igen [J nem 

(igen válasJ: eselén a kivá/as::/011 részvéteirejeíeníkejík nevét és 
címét u V!. 3) szakaszban (További információk) kel/megadni) 

A gyorsított eljárás alkalmazásanak indokolása: 

-------------------------------~-~~-------------

~~----------~~~~~~_L~~~~~~-~---~~~~----------~----~-~~-------

[J Vet·senypárbeszéd keretében 

IV.I.2) Az ajánlattéteh·e vagy •·észvételre felhívandó jelentkezők létsz:lma vagy keretszáma 
(meghivásos és rár.gvalásos eljárás. versenypárbeszéelj 

A gazdasági szcreplök tervezett száma~--~-

VAGY 

Tervezett minimum ----~---és (adott esetben) maximális létszáma ____________ _ 

A jelentkezök számának korlátozására vonatkozó objektív szempon tok: 

------- ~~ ----------------------------~---- ~--~----------·---

--------·~~------ -----------------~------------~- -- ---------- ----

------------~---------------~~-----------~--~----~~-~------ --~-----------

!2 
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-----·-------------------- --------------------~- ---------

IV.l.3) Az ajánlattevők létszámának csöl\kentése a tárgyalás vagy a vusenypárbcszéd során 
(tárgya/á.ms eljárás. versenypárhes::éd) 

Igénybe veHek többforduJós eljárást annak érdekében. hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások. illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát D igen D nem 

IV. 2) Bírálati szempontok 

IV.2.1} Bírálati szempontok (jelö/je be a megjelelő rovazot/rovatokatj 
----~----~---------------~----------~----- ------------·-------·-----

[gjA legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás 

VAGY 

[]Az összességében legelönyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

[] az alábbiakban megadolt részszempontok ra részszempontokat szí/vo::ással w1gy · ha 
súlvozásra bi::onyithatóan nincs leheiifség - csökken(Jfómossági sorrendheli kell megadni) 

U a dokumentáeióban, az ajánlati/részvételi ídhívásban, az ajánlattételi relhívásban, illet vc az 
ismertetőben meghatúrozott részszempontok 

Részszempont Súlyszám l R' i eszszempont Súlyszám 

L 

2. 

--------·---------------------------

3. 

4. 

5. 

/3 

l 16. 
J_ 

i 7. --------

1-
l 8. 

i_---~--------
1 9. 
l 
~-------------------· ·--·-·--------· 

l ! l O. _________________ _ 

i 
-~--_J________-~-------------- -~----·····-·--·--·--
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IV.2.2) Elektronikus árlejtéHe vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést Jognak alkalmazni [g] igen D nem 

(igen válasz ese ten, ha szükséges) További införmáeiók az elektronikus árlcjtésröl: 

Ajánlatkérö az eljárás során elektmnikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint. 

---~----·--·-------·· ~---------------------

IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához 1·endelt hivatlmzási szám: (adot! esetben) 

~~~---------------------------~---------~---------··---~-

IV.3.2) Az adott szerződés1·e vonatkozóan sor l<erült lmrábbi közzétételrc D igen ~ nem 

(igen vá! aE ese/én; 

D Elözetes tájékoztató 
hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : 

D Egyéh korábbi közzélétel (ado/l esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
A hirdelmény száma a Hivatalos Lapban : 

IS 

IS 
IS 

D Feíhasználói oldalon közzétetl 

(nap: hónap/ch•) 

fnap,hónap/r'v) 
(napihónapiév) 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő ii·atok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
fversenvpárheszéd esel én) 

/\ dokumentúció beszerzésének hatúrideje 

Dútum: ...... ./04/2015 (nap/hónap/év) 

A dokument<ícióén tizctni kell [,8J igen D nem 

(igen válas:. ese/én. csak számokkD/) Ár: 25.400 Pénznem: HUF 

A tizetés feltételei és módja: 

ldöpont: 1.<2_:30 

A dokumentáció! ajánlatkérő térítésmentesen biztosí~ja minden érdekelt gazdasági szercplö részére. Az 
eljárás 124. ~ (4) szerinti nyertese köteles a dokumentáció ellenértékét útutalússal megtéríteni a 
!20 l 0 776-0143640 I -00100002 szúmlaszámra az összegezés ajánlattevök részérc történö megküldése és 
a szerzödéskötés idöpontja között. A dokumentáció úrúnak megtérítése u szer:1.ödéskötés feltétele. Az 
;ítutaiás közicmény rovatába a .. Dokumentáció-Köbányai Önkormányzat röldgáz energia .. hivatkozúst 
szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. A fenti összeg bruttó Ft-ban értcndö. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy •·észvétcli határidő 

Dútum: . . .. ./04/20! 5 tnap;hónapiév) ldöpont: [6:lQ 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkező l< részél-c (ha ismert, meghívásos 
'-------------------~-----------------------------~------~-----
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és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd eseténj 
Dátum: l l (nap/hónap/év) 

IV.3.6) Az( ok) a nyelv( ek), amely( ek)en a pályázatok (pályamíível<), illetve részvételi jelentkezése({ 
ben y új tha tól{ 

---------- -~------- --------~· -~~-

O Az EU bármely hivatalos nyelve 

~ Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 

U Egyéb: 

---

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

l l -ig (nap/hónap/év) 
VAGY 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a.c: ojúnlattételi határidlf lejártától 
számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: ... .10412015 (nap/hónap/év) Időpont: 16:30 

(adott esetben) Hely: l I 02 Szent László tér 29. l. cm. l 33. 

Az ajánlatok felhontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [2<] igen o 
nem 

/igen válasz eset én) További információk a jogosultakról és a bomási eljárásról: 

A Kbt.62. ~ (l)-( 4) és (6 )-(7) sze ri nt 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VLI) A l'özbcszcrzés ismétlődő jellegél"e vonatkozó ínfonnációk (adott esetben) 

l\ közbeszerzés ismétlődő jellegü O igen ~ nem 

(igen vá/a.E esetén) A további hirdetmények közzétéíelének tervezett ideje: 

Vl.2) Eut·ópai uniós alapokra vonatlmzó információk 

i\ szerzödés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos O igen 
[2<] nem 

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

--~-- ~---------------------~-------------~-------- ----- - - --- ----- --- ---

-------~-~----------------·- -------~------~------ -----~--- ------------------------

'-----------------------------~-- -------------- -- ---------
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Vl.3) További információk (adot! esetben) 

l. Az ajánlati dokumentáció ajánlatonként legalább l aiánlattevö vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozó általi átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentációt eicktronikusan 
bocsátjuk az Ajániat1evök rendelkezésére. A dokumentáció megküldéséta magyar.adrienn2(á)upcmaiLhu 
email címre küldött email-ben kell kérni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adalllkat 
szükséges megadni a lebonyolító részére: a dokumentáeiót átvevö cég neve és székhelye. adószáma, a 
cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve. telefon- és Ülx száma, e-mail címe. A dokumentáció 
másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlatcsetén elegendö egy dokumentáció átvétele. 

2. Hiánypótlásra ajánlatkérö a Kbt. 67.~ -ban fóglaltak szerint biztosít lehetöséget. 

3. Az ajánlathoz csatolni szükséges az egyéb el ö ín dokumentumok on kívül: 
- Felolvasólapot a Kbt. 60.§ (6) bekezdés szcrintí tartalommaL 

4. A 111.2.2) és a 111.2.3) szerinti feltételd:_ és ezek elöírt igazoJási módja a minösített ajánlattevlik 
hivatalos jegyzékébe történö felvétel feltételét képczö minösítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 
P/1, P2., Mll. feltételek esetében. 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevö nyilatkozatát a Kbt. 60.~ (3) és (5) bekezdésre. Kbt. 40. 
§ (l) bekezdés a) és b) pontjára. A nyilatkozatokat nemleges tartalom cse té n is csatolni kelL 

6. Közös ajánlattétel cselén a Kbt. 25. ~-ban és a 95. ~(2) bekezdésben foglaltak szcrint kell eljárni. az 
ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevöknek eg,yetemlcges felclösségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatukat. 

7. Formai clöírüsok: az ajánlatol ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a 
dokumentációban meghatározon tartalmi és 1iJrmai követelményeknek megfCiclöcn elkészítenic és 
benyújtania: 

az ajánlat eredeti példányát zsinórraL lapozhatóan össze kell fűzni. a csomót matricával az ajúnlat első 
vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéröl erre jogosultnak 
alá kell írni. úgy hogy a béiyegzö, il letöleg az aláírás lcgalübb egy része a matricán legyen: 

az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdödjön és oldalanként növckedjen. Elegendéi a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni. az üres oldalakat nem kelL de lehet. A címlapot és 
hátlapot (ha vannak) nem kelL de lehet számozni. Az ajánlatkérö az ettiíl kismértékben eltérö számozüst 
(pL egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad: ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérii a 
kismértékbcn hiányos szúmozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódúsa, illetve az 
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükségcs; 

az ajánlatnak az eleién tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szercplií 
dokumentumok oldalszám alapján mcgtalálhatóak: 

az ajánlatot zárt csomagolásban, l papíralapú példányban kell beadni. /\z ajánlatot teljes terjedelméhen -
elektronikus képolvasó eszkö.? (scanner) segítségével -- elektronikus adathordozón is he kell nyújtani 
(CD, DVD), 2 darab elektronikus, a papíralapú példánnyal mindenben mcgegyczö másolati példúnyban, 
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jelszó nélkül olvasható .pdfl(mnátumú Jiijl(ok)ban. 

az ajánlathan lévő. minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegcn alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy( ek )től írásos meghatalmazást kaptak; 

az ajánlat minden olyan oldalát.. amelyen - az ajánlat beadása elölt - módosítást hajtottak végre. az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

a zárt csomagon: Ajánlat: ,Xőbányai Önkormányzat-földgáz energia beszerzés" valamint: ,.Csak 
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható jel!" megjelölést kell 
fel tüntetni. 

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A posHín feladott 
ajánlatokat az ajánlatkérö csak akkor tekinti határidön belül benyújtottnak. ha annak kézhezvételérc az 
ajánlattételi határidö lejártát megclözöen sor kerüL Az ajánlat. illetve az azzal kapcsolato;; postai 
küideményck elvesztéséből eredö kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatot az ajánlattételi határidö lejártáig, hétlOtöl-péntekig 09JJ0-13.00 óra között, az ajánlattételi 
határidő lejánának napján 9.00-16.30 óra között lehet lcadni. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő. az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 
gazdasági szereplö cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselö aláírási 
címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat ccgJegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül bcnyújtásra. a teljes llizonyító erejű magánokiratba föglalt 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

9. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. 
Az ajánlatkérö a nem magyar nyelven benyújtoli dokumentumok ajánlattevö általi felelös fordítását is 
köte.les e!Jogadni. 

1 O. Irányadó jog: A jelen ajánlati feil1ívásban nem szabályozolt kérdések vonatkozásúban a 
közbeszerzésrói szóló 201 L évi CVIIL törvény és végrehajtási rendeleteinek elöírásai szeríni kell eljúrn i. 

l L A Kb t. 36. * (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban eiöín dokumentumok cgyszerü 
másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol ajogszabály cttöl eltéröen rendelkezik. 

12. Ajániatkérö a kiegészítö tájékoztatás megadása során a Kbt. 45. §-ben Jogialtakat alkalmazza. 
Ajániatkérö nem vállai JC!elösséget azért, ha egy gazdasági szereplö a dokumentációt nem \'ette út és 
kiegészftö tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhctöségciL melyekre a kiegészítö 
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérö nem képes a tájékoztatás célszcmélyhCL. történö 
megkOldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 

13. Arfölyamok: Az ajánlattétel során a különbözö devizák forintra történö átszámításánál az 
ajánlattevönek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes. a mérlegadatok tekintetében a 
mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank últal meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez. az adott devizára az 
ajánlattevö saját központi banki a által az aj<íniati fclhívús feladásúnak napján én én yes árfolyamon 
számítoll euró ellenérték kerül útszámításra a fentiek szcrint. Aiszámítás cselén dZ. J\jánlattcvönek 
kiizölnie kel! az alkalmazott árfolyamot. 

14. Az ajánlati árat nettó értékben (Ft!m3
) szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a 

jogszabály szerint fizetett díjakat (energia adót, MSZKSZ díjat) és az ArA-L Az ajánlati árnak 3 
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komponenst kell tartalmaznia: a GAZPROM képlet szerint meghatúrozott molckula díjat. a forgalom
független rcndszerhas~:nálati díjat, valamint a forgalmi díjat. 

!5. Ajánlatleviinek nyilatkoznia kell ajánlatúban arra vonatkozóan, hogy a molekuladíj esetében az 
USD-ben rögzítct1 földgázár HUF-ra történő útváltása mely időpontra/időszakra érvényes HUF/USD 
MNB devizaárfolyamon történik. 

Az Ajánlauevők csak fórintban (l-lUF) tehetnek ajánlatot és a szerzödéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

16. Az eljárásban való részvételminden költsége ajánlattevöt terheli. 

17. Az clőí1t alkalmassági követelményeknek az ajánlattevök bármely más szcrvczct (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenüL 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezctet és az ajánlati felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőlórrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az elöírt igazoJási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyiíatkozni, hogy a szerzödés teljesítéséhez szlikségcs 
eröforrások rendelkezésre állnak majd a szerzödés teljesítésének idötanama alatt. 

l 8. Az ajánlatkérö az ajánlat adását jelen eljárás során nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

19. A jelen felhívás JV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet 22. ~ (l) és (2 l bekezdése szcrint érvényesüL 

20. folyamatban l év ö változásbejegyzés esetén csatolni kell a változásbejegyzési (elektronikus) 
kérelem és az annak érkezéséról a cégbíróság által megküidö!1 igazolás másolatát. 

21. 1\jánlatkérö az eljárás eredményéről az összegezés mcgküldésévcl tájékoztatja az ajúnlattcvökct . 

22. Az ajánlatkcrii Celhívja az ajánlattcvök figyeimét arra. hogy a földgázellátásról szóió 2008 C\Í 
XL. törvény 114. § r l i bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem cngedélykölclcs 
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia Hivatal nyilvántanúsában cllenörzi. 

VIA) Jogot·voslati elját-ás 

VI .4. l) A jogorvoslati elját·ást lebonyolító szet·v 

A békéltetési elj:ít·ást lebonyolító szerv (adott esel ben) 
-·"--~-------~----~---------·----·---------- -----~-----~---

Hivatalos név: 

-----·-------------·--·----·~------·------·--·····--------------------------·--·· 

Postai eim: 

'-----~---~---------------·-~~-----------------------------~----------------
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--~- -- --~~ 

::::to~(llRL) = -= = =~~~~~~'='-ftó~W"~t~~- -=--=-
VI.4.2) Jog01·voslati kérelmek benyújtása (töltse ki a V/AJ rovatol V AGY szükség eselén a V/4_ 3_ 

rovatot) 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A Kb t. 13 7.§ szerint. 
._~~~~~~~~~~~~---------~~~~-----~~-----------~--~---------------

Vl.4.3) A jogot·voslati l\érelmek benyújtására vonatkozó infonmíció a következő szet·vtől 
szerezhető be 

-c-:-:----,--~,----:-:---- -- -~---------~--------------~-------

1-Iivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

t-:::~---c---:-~~~----- -~~-------~------~~~~~~~~~--~~~----~~--- --------------------
Postai cím: 

~- -~-~-

1 Postai irányítószam: --rország:lm 

Riadó utca 5 
1--:--:':--'---'-'---------------~----.-::---:-::--c--::-:----:---

Város: 
Budapest 
E-mail: 
dontobizottsagréí}kt.hu 

----------
lnternetcím (URL): 

VI.S) E hirdetmény feladásánal{ időpontja: 
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i 1026 i~~----------~~-
1 Telefon: +36 18828594 

l Fax: +36 18828593 --~~~-~-------------------------

Í 
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A. MELLÉKLET 

TOY ÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATT ART ÁSI PONTOK 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szer·ezhető be 

Hivatalos ~~_év: Budapest Főváros X. kerhlet ____ l Nemz~tT~i~;~;~ftÓ-~(I{a is~~rt) -------- ···---] 

1 ~:s~!:
1

~~!1~;~~~-~
1

~~~z~~\ér 29. ------- =~~= -_~_j 
Város Bodapest . ]~s~ ioányítos~~-IIO~~:~~~IlJ___ _ ____ . J 

If-Kapcsolattartási pont( ok): ! Telefon: +36 14338250 i 

l l ~Címzett dr. Magyar Adrienn ----------+---------·-·····-------------------··--·-j 
l E-mail: ----- ! Fax: +36 14338230 

j magyar.adrienn2@upcmail.hu l _____ l 
. Internetcím (URL): -, 

l 
--------------- ----·- --- -- __ j 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő ir·atok beszerezhctők 

J Hiv~talo;·;:.év: Budapest Főváros X. kerület 
l Kőbányai Onkormányzat 

·-----, 

i 
! 

J Postai cím: --·-· 
.. ___ j 

i Szent László tér 29. 

L 
1 Város: 
! Budapest 
~- ---------------
1 Kapcsolatlartási pont( ok): 
l . 

l Címzett: dr. Magyar Adrienn 

l E-~-ail: 
Jmagyar.ad!·ienn2@upcmail.hu 
j Internetcím (URL): 
l 

l Postai ------TÖrszág: HU _______________ _ 
/ irányítószám: ll 02 J 

----r··----~------------------· ... 

1 Telefon: +36 14338250 

l 

---------L----------------------
lFax: +~6-l-~~-~23~---- __ 

L ________________________ _ 

l 

.. J 
i 
l 
l 
j 

l 

lll) Címek és kapcsolattar·tási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 
!-Hivatalo~ név: -------------------rN-~~~{zctT~il;~~~~~itó~(h~-~~,m~~-1) _____________ .............. . 
l l 
~-------------------------------------L··--·---··· 
i Postai cím: 
l 
l ·----------------------
1 Város: 

l Kapcs-olat1artá~i pont(ok): 

l Címzett: 

6~---------------· 
1 L-maii. 
i 
~--··--------------· 
J Internetcím (URL): 

IV) A másik ajánlatkérő címci, amely nevében az ajánlatl{érő a beszerzés! végzi 
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~~-livatalos név: . --------- -- rNe~n:-:~tT azZm<-)s-íÚ:~(/1-;;;.~;:;;i,:i) -~ 

l 
Kőbányai Szivárvány Nonprolit Kft. l AK07382 1 

l l 

l i 
l 

/ Postai cím: Sütöde utca 4. __ ___1__ ________________ ~-----------l 

r Város:Budapest Postai irányítószám: ll 08 ~ Ország: HU 1 
Ll ------------~-- •. ·--L ~~-·----~-·-------------------.1 

'j Hivatalos név: ··-----------T~n~eti azonosít<~~?h~fSmerl) - --
1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai l 
[ Polgármesteri Hivatal l 
l ' 
~ _________ _L __ 

l Postai cím: Szent László tér 29. 
i 

l Város: Budapest 
---------------------l 

i 
l ' -----·-- ----------------' 

~----,-::-.,-------cc---·--:--;--~----:----:-- ·---·--·- ............ 1 

1

,. Hivatalos név: i Nemzeti azonosító: (ha ismert) 1 

Kőbányai Egyesített Bölcsödék i AK20 169 
l l 
i l Postai ci;:;-----------·-··-------·------~-----------···----~-------···-··------··---· . 

l Újhegyi stny 15-17. 

l 
! Város:Budapest 

. 

1 

Postai irányítószám: l.l08 ! Ország: HU 
_i_ ______________ _l ______ _ 

i 
i ., 

Hivaralos név: 
-··-·----.---~--- ---~ ----1 

! Nemzeti azonosító: (ha ismert) 
l Kőbányai Spo!1központ 

--i 

i / Postai cím: 
i Ihász utca 24. 

l J 
! v ár~s: s-~~ape~------- ·rr;5i";JT,~);itó~~~~~~~=- -- Tó~~ág_:_~u -~~-=~=- -~-= ___ j 
! Hivatalos név: ------------------TNemzeti azonosító: (ha ismert) 
! Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntmió 
! Központ 
i l 

-·------~1 

l 
; 

,----·-----------------~---·-----------_j___ ______ -------·-----·-----··~ -----· "- ""--·-- "·---
1 Postai cím: 

l
l Bihari utca 23. 

l 
iva-· ,-.o-s-: 8-t-,~iape~t~----~-- Tl)·o-sta ii;:-ányító~iá~~~~-67-~1 O!·szág:-Hu___ ·--~ 
L______________ l L_ ________ ---·--·-··-~--~-·-··J 
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--------------------(Az .·'1 me/lék/el IV) szakasza s.ziikség s.cerint több példányhan is haszná/hatt!}----·--·----
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:-----------------

Rész száma Elnevezés: ________________ __ 

l) Rövid meghatározás 

----------------·---------·-------------·- ----

------------------------------------------------------·----------

---------------------------- - -------

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

r---~~=----=~-=r=- Fő szójegyz~~-< ---·. ~;,~~fj"_'~ój<g;:;,l~dofl_~'-;_ 
~ti~ l l 
----·----·····------··--+-~--~ ... ~.---··------j···------ .. -----···· 

l . . ~ l 
l . . : 
l ~ 

További tárgy(ak) l 
i 

3) Mennyiség 

(/w ismert. csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül--·------

I~íGY 

Pénznem: 

és közötl Pénznem: -----------··· __ 

4) A szuziídés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatlwzó különböző időpontok 
fe!tüntctése (adolf esetben) 

Az idi\tanam hónapban: _______ vagv napban:-------·------ (a .Eecddés megkölésé/6/.Eúmítvo) 

I:C!Gf 

Kezdés 
Befejezés 

(n apihónaplev) 
(!i apihónapi ó~ 

5) További információk a részekt·ől 

------··----------------------------------
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--------- --·--· ·--------·- -····-·-·--··--- . --- --····-----···-·-·--· 

------------------------ (L":::t a me/!éklete/ a rés:cek számának megjelel/i példányhan kell has:znáfni) -

Cl. MELLÍ~KLET 

A IL SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TARGYA) EMLÍTETT 
SZOLGÁLTA T ÁSI KATEGÓRIÁK 

2004/18/EK irányelv 

Katcgód 
Tárgy 

JL_ _________ =-=----:-----c---:---:----,----·-------------·---
Karbantartási és javítási szolgáltatások ., 

L 

4 
5 
6 
7 

8 
() 

!O 
ll 

12 

i 3 
14 
!5 
16 

SzárazWid i közlekedési szolgáltatások =, beleélive a púncélozott jármüvel végzett szolgáilatásokat és a 
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások. kivéve a postai küldemények szállítását 
Szárazllildi 'és légipostai küldemények szállítása 
Távközlési szolgáltatások 
Pénzügyi szolgáítatások: a) Biztosítási SJ:oigáltatások b) Banki és befektetési szoigáltatások 4 

Számítógépes és azzal összefüggö szolgáltatások 
Kutatási és tejlesztési szolgáltatások 1 

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatúsok 
Piaekutatási és közvéleménv-kutatási szol!.>últatúsok 
Vezetési tanácsadó szolgúlt:1tások ''és az e~zel összefliel'.ií s;.ol!!.áltatások 
Építészeti szolgáltatás~k: mélyépítési smlgáit:.Jtás;k és ~integrált mélyépítési szolgáltatúsok: 
városrendezési és túirendezési szolgáltat;ísok: az ezekkel összclliggő tudományos és müszaki 
t~ln;:lcsjl(hí~Í S7olrr;:ll1:11;.1~nk· n1íls7:1ki vÍ7"P~1ia11 é...; l~lí"l1l'lÓ ~7nlP:ill;:l1;:lsnk 
Reklámszolgáltatások 
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szo!gáltatások 
Kiadói és nyomdai szolgúltatások, eseti vagy szerződéses alapon 
Szenn)víz- és hulladékkezelési szolgáltatások: fertötlenítési és hasonló szolgúltatúsok 

Katcgóri
7 

Tát·gy 
a száma 

!7 
!8 
19 
20 
) l 

--------~-----~ -·---~--------- ------·-··-----

Szállodai és éttermi szo!gúltatások 

24 

Vasúti szállítási szolgáltatások 
Vízi szúllítási szolgáltatások 
Szállítási mellék- és kiegészítö szoigáltatások 
Jogi szolgáltatások 

A 2004118/EK minyelv 20 cikke szcrintt és liA. mellékletc szerimi szolgúltat•isi kategóriák 
K1véve a 18 kategónába ta11ozö vasúti szflllitásJ szolgáltat.:lsokat 
K1veve a !8. kategóriába tartozó \'as úti szállítási szolgúltatásokat. 
Kivéve az ~rt~kpapirok és egyéb p:2nzügyi eszközök kibocsatúsavaL eladúsávaL vételével vngy átruházús~·tval kapc.solato~ 
pcnzligyi sz.olgáltatásokal és a _1cgybanki tc·n~kcnysL'gct (szolgúltaU1st) 

Nem tanoznak ide továbba: a föld, mcgl~vö épületek vagy l?gy~b ing~nlan, dktvc az arra vonatkozó JOgok b~lrmliycn 
pcnzugyi eszköz ~egitsegévd történö meg\·ásirlúsúhoz vagy b0rléschc7 kapcsoiódó szolgálu.ttások i'vlind~uonúhal az 
adásvételi Yagy hérlelJ szcrzödcs megkötesCvel cgyJdCJÜkg. vagy dl !lycn szcJzödCs megkötése dött utún h:trmJI~:t'n 
formában mcgkötötL nénzü!~yi szolgáltatúsra Jráll\'lllO szcrzödCsek (IZ 1rúnv~lv hi.ltálya aiú tartoznak 
Kivéve a kut~Uúsi és iC~jleszt;~, szoiic11lat;Jsokat.. n~m értve 1de azt az c-se1el. ha annak eredményét kJz3rólag a~ aJanlatkt'ró 
hasznosí\JU tcn~kenység1 köréb~n. Cs az dlcnszolgúltatúsneijes ménékben a:; '-~Júnlatk~rö telJesíti. 
Kivéve a választottbírósági és békéltc!ésr szolg,\lta!<\st 
A 2004/18/EK irúnydv 21 cikke és lll~. melléklcte s1.erinti szolgúltatitsi kategóriák 
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22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 

23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozottjárművel végzett szolgáltatúsokat 
24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 
25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 
26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 

27 Egvéb szol!'.áltatások 

]5 

K1vcvc a munkaszerzödéseket 

K1vévc a müsorszolgáltatók últal kötütl, müsoranyagok megszcrzéséveL fejlesztcseveL StlJ(Ü \agy koprodukciós 
készítés,;wl kapcsolatos. illetve a mlisorszolgáltatási 1dötm1ammal kapcsolatos szerzödéscket 
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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZ~Jn~h~k§~5. (Ill 2.) KÖKT határozathoz 

Az Ajánlatkérő, Budapest Főváros X. kertilet Kőbányai Önkormányzat és intézményei nevében 
ezennel felkérem, hogy az Európai Unió hivatalos iapjában 2015/S ......................... számon 
közzétett ajánlati felhívás. valamint a dokumentációban leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen 
közbeszerzés tárgyát képezö feladatok megvalósítására. 

Aiánlatkérőre vonatkozó információk: 
Ajánlatkérő neve Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 
Ajánlatkérő címe: 1102 Budapest Szent László tér 29. 
Telefon: +36 14338250 
Telefax: +36 l 4 338230 
E-mail: aziz-malak_nora@kobanya.hu 

Az eljárás típusa: 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVHI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti. 
uniós értékhatárt elérő értékü nyílt eljárás a Kbt. 83.§ (l) bekezdés alapján. 

Eljá;~ás nyelve: 
Jelen közbeszerzési e~járás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérö a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

A~~ l i árás tárgy~ 
"Földgáz energia beszerzése" 

A s_7~17'-Q_dis időtartama: 
2015.07.01. 06:00 CET- 2016.07.01. 06:00 CET 

,A. köz_Qcsz_erzé;;ben résztvev9k kör_~ 
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás. amelyben mindcn érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 

_Bgyéb rendelkezések: 
Amennyiben az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás mcrül feL úgy az 
ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. 

Az eljárüs során felmerülö, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott 
kérdések tekintetében a közbeszerzéseki·öl szóJó 20 ll. évi C VIli. törvény és végrch<-~jtási rendeletei 
az irányadóak. 
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---:-.-:7'--------;-~~------··:·-~=,~~---:-·--,---z~kőfE~(------------ ----- ---~~---- ---:--·~:-· ------- --
. U':fMUTA'fOAZER'])EJ(ELTGAZDASAGlSZEREPLO(( RESZERE ·· 

l. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

l. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍV ÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLÖK RÉSZÍ~RE 
3. KÖTET: SZERZÖDÉSTERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINT ÁK 
5. KÖTET: MÜSZAKI LEÍRÁS, 
6. KÖTET: MÜSZAKI ADATLAP, KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS (külön filc-ban) 

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a 
dokumentáció az ajánlati felhívással egyült kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg 
az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen 
módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellcmzőit. 

1.3. Az ajánlatlevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szoigáltathatnalc hacsak c 
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére 
vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági 
szereplő. Sem a dokumentáció!, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

2. KIEGÉ~SZÍTÖ TÁJÉKOZTATÁS 

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet- a megfeJelő 
ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az 
általa meghatározott szervezettől. 

2.2. Ajánlatkérő részéről a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ajánlati határidő 
lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a 
válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő 
t~jékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a t~jékoztatás elkészítése és 
megküldése még az ajánlati határidő letelte előtt lehetséges. 

2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási ponton 
szerezhet: 

magyar.adricnn2@upcmail.hu 

2.4. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem 
váltotta ki (nem kérte annak megküldését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja 
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meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását VmJa és ezáltal 
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve 
az ajánlati felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást). 

2.5. A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni 
valamennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők 
azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és e-mailben a dokumentáció 
átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő 
tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő t~jékoztatást 
akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerü 
értesítés mellett nem vette át. 

2.6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevöknek haladéktalanul v1ssza kell 
igazolniuk email-ben. 

2.7. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan tclefax-elérhetőséget vagy e-mail 
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
Ugyancsak a gazdasági szercplő felelőssége, hogy a szcrvezcti egységén belül a kiegészítő 
t~jékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 

3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárás során nem tart. 

3.2. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tan. 

4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJT ÁSA 

4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben. az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az 
előírt kötelező ok iratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: 
mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

4.2. Az ajánlati dokumentáció! elektronikusan bocsá~juk az Ajánlattevők rendelkezésére. A 
dokumentáció megküldését a magyar.adrienn2@upcmail.hu email címre küldött email-ben 
kell kérni. Jelen dokumentáció nem n1inde1~bcn ismétli meg az ajánlati felhíváshan 
foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással egyült 
kezelendő. Az ajánlati telhívás és a dokumentáció rendelkezéscinek esetleges ellentmondása 
esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi · · az ajánlati 
felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően ~·· az ezekben foglalt 
valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikúció 
betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok 
figyelembevétele. Ajánlat1evő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és 
ajánlatkérő által- a teljesítéssei kapcsolatban-- szolgáltatott mindcn információ pontosságáról 
meggyőződni. 

4.3. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását ü:ja cl ö, ez esetben 
a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kéJjük lehetőség szerint felhasználni és 
megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta 
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helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia 
nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és 
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért 

4.4. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az 
ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy 
egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat. 
információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek 
elvállalásához szükségesek - saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattcvök 
feladata. 

4.5. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek- a pontos 
információk hiányára hivatkozó - ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét Az ajánlathoz 
szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban 
részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések 
betartása mellett - az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire 
adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 

4.6. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

5. RÉSZAJÁNLATTÉTE L, 
LEHETŐSÉGE 

ILLETVE TÖBBV ÁI;fOZATÚ AJÁNLATTitTEL 

5.1. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. 

5.2. Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) 
ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, 
összehasonlíthatóaka többi ajánlattal. 

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

ajánlatot nem tehetnek, az ilyen 
tekintettel arra, hogy nem 

6.1. Több gazdasági szereplö közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni, aki jogosult az ajánlattevőket képviselni. 

6.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetövé. 

6.3. A közös ajánlattevők csopor~jának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértclmüen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

6.4. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését üja elö, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása [Kbt. 45. §], a hiánypótlás [Kbt. 67. §], a felvilágosítás [Kbt. 67. §] és 
indokolás [Kbt. 69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevöknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselönek küldi meg. 
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6.5. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

6.6. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 

6. 7. Ha egy gazdasági szerepi ő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 
esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés te~jesítése során közös ajánlattevőként kelL 
hogy szerepeljen. Egy gazdasági szerepiőnek a szerződés teljesítésében való részvétele 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenértékébőL 

6.8. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban. akkor 
az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljámi (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 

vezető között; 
- a számlázás rendjét. 

7. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

7.1. Az ajánlattevő az ajánlatában. valamint a 69-70. ~ szerinti indokolásban ~J1J}L<2nít~tt J11(lclon 
elhelyezett. üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

7.2. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadtk 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szcreplők) általi megismeréséérC 
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített 
módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap, mely a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. § (l) és 
(2) bekezdése szerint érvényesül. 

9. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

9.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

9.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani. hogy mely ajánlatok érvénytclcnek, és hogy van-c olyan 
ajánlattevő. akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során 
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megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő 

kizárására okot adó körülmények. 

9.3. Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, 
valamint a Kbt. 71-73. §-okban, az ajánlati felhívásban, továbbá a jelen dokumentációban 
foglaltakra tekintettel kell értékelni. 

9.4. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást 
olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevöknek az eljárást lezáró döntésről való 
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

9.5. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának i..Q_Qp_QD!.i~Lm~gclőz:~n 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az 
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tar~ja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

9.6. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmü kijelentések. 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevöktől felvilágosítást 
kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. §-a 
tartalmazza. 

9.7. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha 
ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szcreplőt von be az 
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettellenne szükséges az t\jabb hiánypótlás. 

9.8. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolás! köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi <~jánlattevőt 

egyidejüleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 
vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. 
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 
közbeszerzés! megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzés! 
megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel 
lenni. Köteles az ajánlatkérő a fentieket alkalmazni különösen akkor, ha a végső ajánlatban 
foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az cllcnszolgúltatás 
önállóan értékelésre kerülő valamely eleme csctén az adott elemre cső - Kbt. 18. ~ (2) 
bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéktő!. 
Az irreális ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt. 69. §-a 
tartalmazza. 
Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az 
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 
elemeket megalapozó adatokat. 
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9.9. Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékünek, illetve kirívóan aránytalannak 
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi 
ajánlattevőt egyidejüleg, írásban értesítenie kell. 
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 
ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetöségéröl, ennek során az ajánlattevötöl írásban 
tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak 
és a gazdasági ésszerüséggel összeegyeztethetőnek az indokolásL 

10. AZ ÉRVÉNYES A.JÁNLATOK ÉRTÉKJ;~LÉSE 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja 
alapján bírálja el. Az ajánlati á1·at nettó Ft/m3-ben kérjük megadni! 

l I. Elektronikus árlejtés 

Az ajánlatkérő elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki a nyertes ajánlattevőt. 

Ez a tárgyalás egy olyan spcciális módja, amikor a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott 
szabályok betartásával az ajánlattevők úgynevezett dinamikus licitálással egymás árajánlatainál 
kedvezöbb ajánlatokat tesznek és így alakítják ki a végső árra vonatkozó ajánlatot. 

Az ajánlattevők csak az ellenszolgáltatásra (nettó Ft/m3) licitálhatnak. 

Az ajánlattevők számára az alábbi információk Jesznek elérhetők az elektronikus árlejtés során: 

l) az árlejtés induló értéke (minden ajánlattevő saját korábbi legjobb érvényes ajánlata). 
2) az árlejtés időtartama, a meghosszabbítások időtartama (5 perc). ha a befejezési időpont 

elötti meghatározott intervallumban (5 perc) új megajánlás érkezik, 
3) a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbség értéke 0,1 Ft/m3, 
4) a rendszerbe bevihető értékek közötti maximális különbség értéke 200 Ft/m3, 
5) adott ajánlattevő megajánlásainak számszerü értéke, helyezési sorszáma (a rangsorban 

elfoglalt helye), és az ajánlat megtételének időpontja, 
6) a legjobb ajánlat értéke, 
7) az árlejtés befejezéséig hátralévő időtartam, 
8) az esetlegesen meghosszabbított árlejtés esetén a meghosszabbítás befejezéséig hátralévö 

időtartam, 

az aukció lezárást követően az érvényes ajánlatot tett ajánlattevöket a lebonyolító elektronikus 
úton tájékoztatja a birálati szempont tekintetében kialakult rangsorróL ami még nem 
tekinthető az eljárás eredményéről történő tájékoztatásnak. 

Az elektronikus árlejtés lebonyolításának menete a következő lesz: 

Az elektronikus árlejtés alkalmazására a 257/2007. (X .4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Kr) foglaltak szerint kerül sor. 

Az elektronikus árlejtés végleges időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi az eUárásban 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejüleg, elektronikus úton, az értesítés fogadúsa 
visszaigazolásának kötelezettségével értesíti, legkésöbb az árlejtés napját megelőző ötödik 
munkanapig. Az értesítést az ajánlatkérő úgy küldi meg, hogy annak tartalmát az ajún!attcvök 
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az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt legalább öt 
munkanappal megismerhessék. 

Az ajánlattevők az elektronikus árlejtés időpon~ját megelőzően Internet hozzáférés birtokában 
bejelentkezési követően beléphetnek az árlejtési felületre. 

Az ajánlatkérő, illetve az aukciós szolgál1ató legalább 24 óra időtartamban lehetövé teszi az 
ajánlattevők részére a rendszer kipróbálását és azt, hogy megismerkedjenek az elektronikus 
árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésével. 

Az árlejtés mindaddig folytatódik, amíg új ajánlat érkezik. Az árlejtés! az ajánlatkérő a Kr. 24. 
§ (l) bekezdése szerint zálja le. 

Az ajánlattevők az alábbi feltételek mellett tehetik meg új ajánlQt_aikat: 

Az ajánlatkérő az árlejtés induló értékének ajánlattevőnként, a papír alapon benyújtott 
ajánlatokban szercplő megajánlásokat határozza meg. 

Az árlejtés során az ajánlattevőnkénti induló értékhez képest korlátlan számú további, 
kizárólag kedvezőbb (alacsonyabb) ajánlat tehető a Kr. 22. § (4) bekezdése szerint az árlejtési 
szabályok figyelembevétele mellett. 

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során egy adott ajánlattevő esetében a korábbi ajánlata 
és új ajánlata között minimálisan 0,1 Ft/m3 kell, hogy legyen a különbség. 

Az árlejtéses árverseny tervezett időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés befejezési 
időpontját megelőző 5 percben új ajánlat érkezik, az árlejtés időtartama az árlejtés tervezett 
befejező időpontjától számítottan, automatikusan 5 perccel meghosszabbodik. 

Az árlejtéses árverseny (az aukció) akkor ér véget, ha az utolsó 5 percben új, sorrendmódosító 
ajánlat nem érkezik. 

Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzői, a 
rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírások: 

Az elektronikus árlejtési rendszert az eeebid Szolgáltató Kft. biztosítja. amely elérhető az 
www.eeebid.hu weboldalon keresztül. Kétjük, tekintse meg az eljárást az árlejtési rendszerbe 
belépve (fönt középen a [Login j gombra kattintva). 

A rendszer használatához egy átlagos számítógép szükséges Internet kapcsolattal. A rendszer 
minimális müködéséhez elegendő egy 400 Mhz-s Pentium processzorral ellátott számítógép, 
128MB RAM-maL minimum 46 Kbit/s Internet kapcsolattal ellátva. 

Az alkalmazáshoz minimálisan Windows 95 operációs rendszer szükséges, vagy ennél újabb 
Microsoft fejlesztésű operációs rendszer. (98/ME/NT/XP/2000/Vista). Az eeebid Szolgáltató 
Kft. rendszerein történő tallózáshoz minimálisan egy Internet Explorer 4.0. Netscape 
Navigator 4.7 verzió szükséges. Az optimális futtatáshoz javaslunk Internet Explorer 5.0, 
Netscape 6.0 vagy Mozilla 1.3 vagy újabb verziószámú böngészőkeL de az alkalmazás 
Macintoshon vagy Symbianon keresztül is futtatható vagy akár Nokia Communicator-on 
keresztül is elérhető. 

A rendszer Ajánlattevői Felhasználói (Jtmutatóját letöltheti a rendszerbe történő 
bejelentkezést követően, az eljárást megnyitva (nevére kattintva), a [Dokumentumok] 
mcnüpontban. 
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az elektronikus árlejtéshez gondoskodjanak 
tartalék számítógépről, illetőleg mobilinternetről! Ajánlatkérő és lebonyolító az 
ajánlattevőknél fellépő műszaki problémákért, Internet kimaradásért nem vállal felelősséget! 

Az árlejtés tervezett időpontj a: 2015. május ... 

12. EREDMÉNYHIRDE TÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

12.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesitésére vaió 
alkalmatlanságának megállapitásáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lchetéí 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

12.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokróL Az ajánlatkérő az 
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő mcgkü!désévcl 
teUesíti. 

12.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részérc 
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani. szükség 
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
szerződéstől elállni. illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem 
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény mcgküldését 
követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles Ütxon vagy 
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

13. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

13.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) -
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstcrvezet és ~jánlat tartalmának 
megfelelően. 

13.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékdési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

13.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ~jánlattevő és a második legkedvezöbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc 
nappal meghosszabbodik. 

13.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

• a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek az 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetövé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

13.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szcrződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon- ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlen ül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (l) bekezdés k) pon~jában 
meghatározott feltételeknek. 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlcnül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltétel eknek. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

13.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvctlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélküL 

13.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevöknek kell teljesítenie. 

13.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közremüködni az olyan alvállalkozó és 
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan- akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt. 
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Földgáz energia kereskedelmi szerződés' 

(tet·vezet) 

Szerződő felek 

Egyrészről, az ..................................... mint földgáz energia vásárló, a továbbiakban: V ev ö 

Székhelye: 

Államháztartási azonosító szám 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselője: 

Másrészről.. ............................. Számlafizető-i, 

Székhelye: 

Adó száma: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselője: 

Államháztartási azonosító: 

valamint a .................................... mint földgáz energia kereskedő, a továbbiakban: Eladó 

Székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Földgáz ker. engedély szám: 

Képviselője: 

az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

Előzmények 

Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 20 ll. 
évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen Szerzödés ezen 

ajánlatkérőnként külön kerül kitöltésre 

t amennyiben a szerződő és számlafizető nem azonos 
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közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a 
közbeszerzési eljárás iratai, különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció -- annak valamennyi 
mellékletével együtt -, valamint Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
ajánlata a jelen Szerződés részét képezile Felek rögzítik, hogy az előzőekben említett 
dokumentumokat fizikailag ugyan nem csatolják jelen Szerződés törzsszövcgéhez, ám azok 
tartalma mindkét Fél számára ismert. Felek tudomásul veszik azt is. hogy eltérés esetén 
jogviszonyukra a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. 

l. A szerződés tartalma 

Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott mennyiségü 
földgáz eladására a Vevő részére, a Vevő által megadott ütemezés szerint. Az Eladó mindcn 
szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a rendszerírányító. a szállító. a tároló és az elosztó 
a Szerződés szerinti földgázszállítást befogadja és jóváhagyja, illetve teljesítse. 

A Vevő e Szerződés aláírásával megbízza az Eladót, hogy a kiszolgálásához szükséges 
rendszerhasználati szerződéseket Eladó Vevő javára megkösse, illetve az elosztóhálózat-használati 
szerződést megbízottként kezelje. 

Az Eladó teljes körű, a földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást nyújt Vevő részére. 
amelyre tekintettel a Vevő az őt jogszabály alapján megillető, a jelen Szerződés teljesítéséhez 
szükséges (szállítói, tárolói, elosztási) rendszerkapacitások tekintetében a rendelkezési jogot átadja 
Eladó részére, illetve megbízza Eladót, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 
rendszerhasználati szerződéseket a rendszerüzemeltetőkkel megkösse. 

Az Átadási pont egy adott felhasználási hely vonatkozásában a Vevő felhasználási helyét ellátó 
földgáz elosztóvezeték a felhasználási hely telekhatárára eső végpontja. A földgáz átadása a Vevő 
részére az Átadási ponton történik. Eladó a jelen Szerződésben rögzített földgázmennyiség és 
teljesítmény rendelkezésre állását ezen a ponton biztosítja. Vevő a földgázt az Átadási ponton veszi 
át kizárólag saját felhasználás céljából. Vevő az átvett földgázt harmadik személy számára nem adja 
tovább, illetve a felhasználási helyről más területre nem vezeti át. 

A Szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a kárveszély 
átszállásának helye az Átadási pont. 

2. A szer·ződés időtartama, teljesítési időszak 

A Szerződés az aláirás napján lép hatályba. 2015.07.01. 06:00 CET- 2016.07.01. 06:00 CET tartó 
határozott időtartamra szól (lejárat napja). A földgázszállítás megkezdésének időpontja: 2015.07.01. 
06:00 CET. 

3. A földgáz mcnnyiségc és a földgáz minősége 

a) A szerziidéses mennyiség 

A Felek az alábbiakban rögzítik a felhasználási helyre a szerződéses idöszakban szállítandó 
földgáz mennyiséget (Szerződött Földgáz Mennyiség). 
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~~---~---------- ------------ --r---------------f ---- ----------··- ---------------- ---·---- ---
j2015.07.01-2016.07.0l 555.106 l 

··----~-~ ------------------~--··----------------------J 

b) A felhasználási helyek szerződéses földgáz mcnnyisége a szcrződött havi 
mennyiségek alapján: 

l 12613 
l l 

l Év------1-~ I_-I_ó_n-ap_____ SzeJ:e~~~~~~dgaz l ~:=~~~1~;~ ----
~- (normál m3

) l (MJ)~ 
12015 /július ·--+----10434 --r=---------
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-·--~-r---~-----------------r--------2671 o~--··----------··-··--·---·-·-·--------------·· 
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+--~---~-------- --- ·---------L-----------------------------------------

1 l 50499 l 
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1 !----~~------+ ~~---------------~---------------------·--··-·-··· 
l l! ' 81665 l 

1 november 1 1 

-----+~-~-~------l~---~1-0_7_9_1 o- ~-------------- ---
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1- ---------~+-~--------------r-----------------------~-- ---~---- ---------- ---- ------ ------- ·- -

l . l 92040 l 
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! ~~::::i:s ---=::: -~-i ~~-~ 
, l április 

l ,. , maJUS 
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i ! • r ~ 
i iJU111US --t j 
l-2-0_1_5 ___ 2_0_16·-s-ze_I_-z_ő _ _jdLö_tt_I_11_e_n_n_y_i s_é_g_e--: ~~.-~___]__5_5~5.~1 06 ~~3--~~~=~~~1=-=-~-~=~--~ --~~=---- _ 

A felhasználási helyek szerződéses foldgáz mennyiségét valamint a szcrződött havi 
mennyiségeket telephelyi szintű bontásban részletezve az l. számú melléklet tartalmazza. 

A Szerződött Éves Földgáz Mennyiség megengedett eltérése: + 50 % 

c) Aföldgáz minősége 

Az éliékesített foldgáz minősége megfelel az említett MSZ 1648:2000 2H jelü gázcsoportra 
vonatkozó szabvány előírásainak. A Földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vcvönck. 

t szerzödéskötéskor kerül az ajánlatkérönkénti mennyiség aktualizálásra 

~ szerzödéskötéskor kitöltendö 
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A felhasználási hely( ek)re irányadó szabvány szerinti Fütőérték a szerződéses idöszakra: 
34.00 +/-5% [MJ/ gnm3] 

4. Szerződéses földgáz ára 

b) Molekuladíj: 

Í G F'\ 
Pn = P 0 x 0,5 x-,-+ 0,5 x~ l 

' Go Fo) 

Po az ajánlatban megadott molekuladíj referenciaértéke az adott pénznemben kifejezve, három 
tizedes jegyre kerekítve 

Po = ........... **usD/GJ 

F az l %-os kéntartalmú fütőolaj havi átlagárainak számtani középértéke lJ SD-ben, metrikus 
tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptá1·i hónap során. (Az 1 c%-os 
kéntartalmú fűtőolaj árait a "Platt's Oilgram Price Report" tartalmazza az "European Bulk" 
FOB Med. Basis ltaly részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb. ill. legalacsonyabb 
jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre 
kerekítve.) 
F = ...... ·;··;·U SD/t 

Fo Az ajánlatadás során az ajánlati ár meghatározásánál kötelezően figyelembe vett. 
2015. L negyedévre érvényes bázis rcferenciaérték. amely az 1%-os kéntartalmú fütőolaj 9 havi 
jegyzési árainak (az előző pont szerinti F érték) 2014. április-2014. december hónapokra 
számított 9 havi átlagára USD/t-ban. 

Fo = 543,922 USD/t 

G A O, l %-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke U SD
ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. 
(A OJ %-os kéntartalmú gázolaj árait a "Platt's Oilgram Price Report" tartalmazza az 
,.European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb. ill. 
legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 
tizedesre kerekítve.) 
G= ...... USD/t;:;: 

Go Az ajánlatadás során, az ajánlati ár meghatározásánál kötelezően figyelembe vett 
2015. l. negyedévre érvényes bázis referenciaérték, amely a O, l %-os kéntartalmú gázolaj 
(tüzelőolaj) 9 havi jegyzési árainak (előző pont szerinti G érték) 2014. április-201 4. december 
hónapokra számított 9 havi átlagára USD/t-ban: 

Go = 806,996 USD/t 

szerződéskötéskor kitöltendő 

ti szerződéskötéskor kitöltendő 

H a szerződéskötéskor kitöltendő 
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Az Fo, Go és Po értéke a szerződés időtartama alatt változatlan marad. 

A molekuladíj negyedévente változik a tárgy negyedév első napját megelőző 9 hónap jegyzései 
alapján. 

Ha a Szerződés megkötését követően a szolgáltatás díjának meghatározására alkalmazott 
bármely index, tényező vagy referenciaérték nem áll rendelkezésre, illetve közzététclc 
megszűnik, Eladó a Vevő egyidejű értesítése mellett jogosult azt olyan index-szeL tényezövei 
vagy referenciaértékkel helyettesíteni, amely a Szerződés céljának megvalósításához a 
legközelebb áll. Vevönek jogában áll az Eladó által meghatározott helyettesítő index-szeL 
tényezővel vagy referenciaértékkel szemben kifogást emelni, amennyiben igazolja, hogy annak 
alkalmazása számára jelentős hátrányt okoz. Ilyen esetben Felek kötelesek egymással 
egyeztetni, és az alkalmazandó helyettesítő indexet, tényezöt vagy referenciaértéket közösen 
meghatározni. Ha az egyeztetés a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezet 
eredményre, bármelyik Fél kezdeményezheti a bírósági eljárás lefolytatását. A bíróság eltérő 
döntéséig az Eladó által meghatározott indexet, tényezőt vagy referenciaértéket kell alkalmazni. 

5. Rendszerhasználati díjak: 

Rendszerhasználati díjak számítása a mindenkori rendszerhasználati díjakról szóló rendelet és 
hatósági határozat értelmében kerülnek meghatározásra. 

A rendszerhasználati díjak nem tartalmazzák az egyéb hatóságilag előírt díjakat (MSZKSZ díj). 
de tartalmazzák a szagosítás díját. 

A rendszerhasználati díj induló ára: a földgázellátási szerzödés aláírásakor a Magyar l~ncrgia 
Hivatal által kiadott vonatkozó határozat alapján, a jelen szerződésben szereplő teljesítmények, 
illetve mennyiségek figyelembevételével: 

~~ 1 l~~;:::~: T . 
i 1' l l l l l I~IID l Forgalmi l e ep 1e y neve Telephely címe ' i díj (Ft/G.J): 

~ Bölcsődc-Övoda -·· -----tn Ol Bp Salgótarjfuliú!47 ~ d:~~~:~t j 
! 2. l Bölcsöde-Óvoda ~-------~--hios Bp Zsivaj utca 1-3. - ~--------t. 
13. l Altalános Iskola h 10 l Bp Üllői út 118. --t- -- . ··1 
l 4 [Aitaiános Iskola -· - tm)! Bp HllngáriOkörót s-:- ~--- -- - t 
rs~ l Általános Iskola~----i i l 06 Bp Jászberényi út 89.--1------ - -~~-jj~ 
16 l Általános Iskola ---lll 03 Bp Kada~~ltZ;2T----~ --~ -------- - n ~,~m 

kola ~lll05 Bp. Ihász utca27. ----~ ---~~---

kola itTOTBP.-Kőbány~~-út Js:---~--T -- ~-~-------

wla -~=-~ j 1!08 Bp. Ujhcgyi stny. 1-3. ~ -------

-~----~------------~~- _ t:~~~~ K~rösi ~~~=~(~~~~~-_ 

u 

1---

17. Általános ls 

8. Általános Is 

9. Általános Isi 

1 O. Gimnázium 
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A rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozás változása esetén a fenti rendszerhasználati 
díjat Eladó jogosult az árváltozásnak megfelelően, a módosítás hatályba lépésével megegyező 
időponttal Vevővel szemben érvényesíteni. 

Amennyiben Vevő valamely felhasználási helyét a földgázellátásból jogszerücn kizá1ják, Vevő 
abban az esetben is köteles a felhasználási helyre vonatkozó tcljesüménydij (forgalom 
független RHD) gázév végéig történő megfizetésére. 

6. Ellenszolgáltatás: 

Az ellenszolgáltatás a molekuladíjat és a rendszerhasználati dí,jat tartalmazza. 

Az elle~szolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatában (Molekuladíj+RHD) nettó ....... . 
Ft/m

3§\ amely a szerződéscs időszak alatt a képletes át· és a rendszerhasználati díjakra 
vonatkozó szabályozás miatt változik. 

A fenti ellenszolgáltatás nem tartalmazza az ÁFA-t, az energiaadót, amelyeket Eladó jogosult 
V evővel szemben érvényesíteni, illetve Vevő re áthárítani a mindcnkori jogi szabályozással 
összhangban, függetlenül attól, hogy az érintett adó vagy más köztehcr, költség, díj. illeték, 
illetve egyéb díjelem már a Szerződés megkötése előtt is létezett, vagy csak azt követően került 
bevezetésre. Az ilyen adók vagy más közterhek, költségek, díjak, illetékek, egyéb díjelemek 
módosítása esetén Eladó jogosult a díjváltozást -- módosítással érintett tétel/díjelem 
díjváltozásnak megfelelően - a díjmódosítás hatályba lépésével megegyező időponttal a 
V evővel szemben érvényesíteni. 

Az MSZKSZ d~jnak az arra jogosult szervezet általi módosítása esctén Eladó jogosult a 
díjváltozást - módosítással érintett tétel/díjelem díjváltozásnak mcgfelelöen a díjrnódosítás 
hatálybalépésével megegyező idöponttal a Vevővel szemben érvényesíteni. 

A kibocsátásra kerülő számla a földgáz értékén túlmenöen tartalmazza a számla kibocsátás 
napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz cladást terhelő adót (energiaadó, ÁFA) 
és egyéb hatóságilag elöü1 díjakat. 

Eladó kötelezettséget vállaL hogy nem fizet, illetve számol cl a szcrzödés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szcrinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az eladó adóköteles 

§§ 2015/2016. gázévre vonatkozó átlag prognózis értékek alapján (FO l%: 51D,922 U SD/t és ()0 0.1%: 

806.996 USD/t) kalkulálva, 270 HUF/USD stratégiai árfolyamon számolva, 34,76 M.J1m3 flítőérték mellett. 
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jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetövé teszi és 
a Kbt. 125. §(5) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7. Igénybejelentés, teljesítménytúllépés 

Igénybejelentési eitérési dí.i 

Vev ö nek a l 00 m
3 
/h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek csetén nincs napi 

igénybejelentési kötelezettsége. 

8. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek 

A Felek közötti mennyíségi elszámolás alapja a Vevő részérc az Átadási Ponton átadott 
földgázmennyiség, illetve az abból számított hőmennyiség képezi - a két tizedes-jegy pontosságú 
átlag fűtőérték adatok szorzatával képzett energiamennyiség, MJ-ban kifejezve --, melynek 
meghatározására a területileg illetékes elosztó által szolgáltatott adatok alapján kerül sor. 
Számlázás pénzneme: 

• RHD esetében: liUF 

• Molekuladíj esetében: HUF. Az US D-ben rögzített molekuladíj I lUF-ra történő átváltásának 
módját jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. 

Eladó az energiaszámlákat havonta. fogyasztási heiyenkénti bontásban állí~ja ki gyüjtöszámla 
alkalmazásával. A számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a mérőórák gyári számát, 
valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos felhasználási helyen lévö több 
mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelmüen elkülöníthető legyen, valamint felhasználási 
helyenként a fogyasztási adatokat. 

Felek megállapodnak, hogy Eladó nem jogosult a számlák összegébe beszámítani az esetleges 
jóváírásokat, kötbéreket Eladó az esetleges jóváírás, eladót terhelő kötbér összegét a Vevö jelen 
szerződésben megadott bankszámlaszámára történő átutalással köteles teljesíteni, megjelölve a 
mérési pont azonosítót. Eladó a Vevőt terhelő esetleges kötbérekről külön számla kiállítására 
köteles feltüntetve a mérési pont azonosítót. 

Eladó az alábbi számlákat nyújtja be Vevő részére: 
a. Havi teljesítménydíj számla 

Fizetési határidő a tárgyhónap első napja 20 napos teljesítési határidőveL figyelemmel a Kbt. 
130.§ (1),(5) bekezdésére és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére. A számla közvetített 
szolgáltatást tartalmaz. 

b. Havi forgalmi díj számla 

Eladó Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD 
forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. 

100 m
3 
/h lekötött teljcsítményü, illetve az alatti felhasználási helyek esetében a 

földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására Eladó a havi részszámlákat az l. 
számú mellékletében közölt havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált adatok alapján 
állítja ki. 
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Ezen felhasználási helyek esetén - figyelemmel arra, hogy a felhasznált energia mennyiségről 
Eladó az elosztó által profilozással meghatározott adatok alapján állítja ki a számlát -- Vevő 
jelen szerződés aláírásával elismeri Eladó teljesítését. Ennek megfelelően Eladó a havi 
energiaszámláit további -teljesítés-elismerést bizonyító- okirat nélkül kiállítha~ja. 

Amennyiben a gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési ideje 
lejárt, az elszámolás alapjául 
Üzletszabályzatában, illetve az 
meghatározott módon történik. 

szolgáló földgázmennyiség meghatározása az Eladó 
illetékes földgázelosztói engedélyes üzletszabályzatában 

Számla fizetési határideje a Kbt. 130.§ (1), (5) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése 
alapján a számla kézhezvételétől számított 20. nap, Vevő a kiállított számlát átutalási 
megbízással egyenlíti ki. 

A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó 
bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán 
felmerülö összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy 
számlavezetö bankja által kivetett díjakat és költségeket Késedelmes fizetés esetén Vcvö a Ptk. 
6: 155.§-ában foglaltak szerint késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

Eladó a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásra vonatkozó követelését engedményezheti -
kivétel azon rész, amelyre az esetleges alvállalkozók közvetlen kifizetésre való jogosuJtsága 
fennáll. 

9. Pótdíjak és szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

l. Vevő által fizetendő pótdíjak- alul-, felülvételezésből eredő pótdíj 
Alulvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség nettó - gazcvre 
számított átlagos - molekuladíjának 60 %-át, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 51%-át 
fizeti meg Eladó részére. 

Túlvételezés esetén Vevő a Szerződés szerínti éves maximum mennyiséget meghaladó mennyiségre 
a jelen Szerződés szerinti nettó - gázévre számított átlagos - molekuladíj 25 %-kal növelt díját, de 
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére_ 

Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása éves szinten történik. 

2. Eladó által fizetendő kötbérek - minőségi, mcnnyiségi és rcndclkezést·e állási hibából 
eredő kötbér 
Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel leszállított földgáz mennyiségére Eladó a jelen 
Szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, de maximum a teljes nettó 
ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Vevő részére. 

Vevö által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esctén Eladó a Szerződés szerinti 
mennyiségböl le nem szállított mennyiség nettó molckuladíjának 5 1%-át fizeti meg Vevö részére. 

Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása éves szinten 
történik, Eladó beszámításra nem jogosult. 

l 0. Szerződésszegés és következményei 
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Szerződésszegés esetei 

a) Szerződésszegést követ el az Eladó különösen, ha 

• a földgázellátást a Szerződésben maghatározott időpontban nem kezdi meg (9.2 
pont- rendelkezésre állási hiba), 

• a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadását indok nélkül vagy 
jogellenesen korlátozza, illetve szünetelteti (következménye kártérítés), 

• saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiséget bocsát a Vevő 
rendelkezésére (9.2 pont- alulszállítás), 

• nem a szabványoknak, illetve a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 
1m:iszaki mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő minőségü 
földgázt szállít Vevő részére (9.2 pont- minőségi hiba), 

• a hatályos jogszabályokban, jelen Szerződésben és az Eladó általános 
szerződési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott egyéb 
feltételeket megsérti. 

b) Szerződésszegést követ el a Vevő különösen, ha 

• fizetési kötelezettségének nem, vagy a Szerzödésben meghatározott határidön 
túl, késedelmesen tesz eleget (8.2 pont- késedelmi kamat), 

• Vevö a Szerződésben meghatározott órai gázteljesítményt egy adott átadás
átvételi pont vonatkozásában túllépi. illetve a teljesítmény lekötés bejclcntését 
elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg (7.2 pont- teljesítmény túllépés), 

• a Szerzödésben fogJah időszalu-a meghatározott minimum mennyiségnél 
kevesebb földgáz mennyiségct, illetve a maximum mennyiséget meghaladó 
földgáz mennyiséget vesz át (9.1 pont- alul- és felülvételezési pótdíj), 

• a hatályos jogszabályokban, jelen Szerzödésben és az Eladó általános 
szerződési feltételeit tatialmazó Üzletszabályzatában meghatározott egyéb 
feltételeket megsérti. 

Szerződésszegés jogkövetkezményei 

A Felek jelen Szerzödésben vállalt kötelezettségeinek megszegése esetén a 
Szerződésben, a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a rendszerirányító, az 
elosztó és az Eladó általános szerzödési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatában 
meghatározottjogkövetkezmények alkalmazandóak. 

Amennyiben Vevö a számla összegének megfizetésével 30 napot meghaladó mértékü 
késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének az Eladó írásos felszólítása ellenére 
sem tesz eleget, Eladó jogosult a fizetési felszólításban szereplő határidőt kövctö elsö 
munkanapon a Vevőt a gázellátásból kikapcsoltatni. 

Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt Vevő valamennyi lejárt tartozását rendezi 
és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott 
egyéb költségeket is megfizeti, Eladó a tudomására jutást követően legkésőbb 24 
órán belül köteles kezdeményezni Vevőnek az ellátásba történö ismételt 
bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a fOldgázkereskedő részéről súlyos 
szerzödésszegésnek minősül. 

20/59 



ll. Szerződés megszűnése, megszüntetése 

a. A szerződés mcgszűnik 

• a 4. pontban meghatározott időpontban (lejárat napja); 

• bármelyik Fél jogutód nélküli megszünése esetén; 

• ha az Eladó földgáz kereskedelmi müködési engedélye bármely okból 
visszavonásra kerül. 

b. A szcrződés mcgszüntetése 

• a szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, 

• a szerződés- figyelemmel ana, hogy azt a Felek határozott időtartamra kötik ·· 
egyoldalúan történő rendes felmondással nem szüntethető meg, 

• a Kbt. 125. §(5) bekezdésében meghatározott esetekben, 

• rendkívüli felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése esetén. 

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidőveL amely 
lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ·- ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25°/Ó-ot meghaladó tulajdoni részesedést szcrcz 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet. amely nem 
felel meg az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott fel tételeknek. 

b) az eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szcrez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 
felel meg az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltétel eknek. 

Jelen Szerződést bármelyik Fél írásban jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli felmondássaL 
azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben foglalt lényeges 
kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhez vételétől számított legkésőbb 15 
napon belül nem tesz eleget. 

A Szerződés megszünése, megszüntetése esetén a Szcrződésből származó valamennyi fizetési 
kötelezettség haladéktalanul esedékessé válik. 

12. KoriMozás 

A korlá!ozás a hatályos jog~.,·zabályok alapján történhet (jelenleg a módosítoff 265/2009. rX/l l.) 
Korm. rendelet). 

Az egyes Felhasználási helyekre vonatkozó korlátozási kategóriát a jelen szerződés 2. számú 
melléklcte tartalmazza. 

A GET. 95/A. § alapján a vészhelyzet három fokozatba sorolható: a) földgázellátási zavar. b) 
földgázellátási válsághelyzet I. fokozata, c) földgázellátási válsághelyzet Il. fokozata. 

Földgázellátási zavar (GET 96. § (J) bekezdése) vagy Földgázellátási válsághelyzel (GET 97. § 
(1)-(2) bekezdése) miatt szükségessé vált felhasználás korlátozást u rendszerirányitó rendeli cl és 
irányítja. annak végrehajtásáról a rendszeriráJ~)IÍlÓ, a földgázszállítói. földgáztáro!t)i. es 
földgázelosztói engedélyes o 1\lfogyor Enel:f!,ia Hivatal által a korlátozható kalegóriúha lorlozó 
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felhasználói körben meghatározott korlátozász sorrendben, a szükséges legkisebb mértékben és 
idő/arfamban köteles gondoskodni. A jogszabályban előírtaknak megfeleliJen, a fentiek szerint 
elrendelt félhasználói korlátozás núnden eselben a szolgál!atás jogszerü megtagadásának miniJsül. 

A megszakítható módon lekötött teljesítmény mértékéig a Vevő felhasználásának megszakítása nem 
minősül korlátozásnak. 

A Vevő korlátozás elrendelése esetén köteles a rendszerirányító, a földgázszállító, földgáztároló 
valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ebből fakadó terheket jogszabályban 
meghatározott módon viselni, kivéve, ha Vevő a jogszabályi rendelkezések alapján nem 
korlátozható felhasználónak minősül. 

Vevő kijelenti, hogy tudomással bír a korlátozási besorolás hatályos szabályozásáról és azok alapján 
őt terhelő kötelezettségekről, eljárási szabályokról. Vevő ennek megfelelően kidolgozza a korlátozás 
esetén alkalmazandó intézkedési tervét, és jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartája ilyen 
esetben rövid úton (telefon vagy fax) is értesíthető. 

13. Teljesítés jogszerű megtagadása és vis maior 

a. Teljesítés jogszerű megtagadása 

Eladó részben vagy egészben jogszcrüen megtagadha(ja a teljesítést 

a) ha az Eladó müködési körén kívül cső esemény következtében az átadás-átvétel feltételei 
mcgszüntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig (pl. Vis 
Maior, Havária), 

b) Földgázellátási zavar esetél1 a Magyar Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott 
korlátozási sorrend és szabálvozás szerint 

.' . . 

c) Földgázellátási válsághelyzet esetén a Magyarország Kormánya által elrendelt 
intézkedéseknek megfelelően. 

b. Vis Maior 

Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésbcn foglaltak nem, vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetén, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén kívül 
felmerült esemény vagy körülmény, melyet az adott Fél ésszerű módon nem tudott elkerülni 
vagy elhárítani, és amely a Fél számára lehetetlenné teszi a jelen Szcrződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó Fél 
szerződéses kötelezettségei alól olyan ídőtartamra és mértékben mcntesül, amely során, 
illetve amennyiben e kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A 
Vis Maior eseményre hivatkozó Fél mentesülése esctén a mentcsülés mértékéig a másik Fél 
is mentesül a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alóL E mcntesítés 
azonban nem te1jed ki a jelen pontban rögzített értesítési kötelezettség elmulasztására vagy a 
jelen Szerződés alapján esedékes bármely összeg kifizetésénck elmulasztására. Nem minősül 
Vis Maiornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek. 
felhatalmazások hiánya, illetve a Vevő pénzügyi nehézsége. 

c. Lehetetlenülés 

A teljesítés lehetetlenné válásának esetére a Ptk. rendelkezésci irányadóalc Az átmeneti 
lehetetlenülés nem eredményezi a szerződés megszünését. 

d. Havária 
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Haváriának minősül Felek között a földgázellátást biztosító, szállító, tároló illetve elosztó 
rendszer vagy létesítmény súlyos üzemzavara, amelynek következtében Eladó nem tudja 
szerződésszerűen biztosítani Vevő felé vállalt ellátási kötelezettségét. Havária esetére a 
Lehetetlenülés szabályai irányadóak. 

Az e pontban írt esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges legrövidebb 
időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis Maior, lehetetlenülés, 
Havária várható időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá minden tőle 
elvárbatót megtenni az említett események megszüntetése, elhárítása, következményeinek enyhítése 
érdekében. A szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérelmező Fél a másik Fél kérésére az 
esemény fennálltát, körülményeit hitelt érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló 
dokumentumok csatolásával igazolni köteles. 

14. Adatvédelem 

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott 
információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel. Felek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a másik fél kezelj e, 
feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai 
érvényesítése érdekében. 

lS. A Felek közötti kapcsolattat·tás módja, és a szerződés módosítása 

Az Eladó kapcsolattartója 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Eladó ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

A Vevő kapcsolattartó.ia 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 
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A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és 
kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés 
alapjánjárnak eL 

A jelen Szerződés teljesítése során Felek fent megjelölt kapcsolattartóik útján járnak el. 

A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező minden, a Szerződés teljesítését 
érintő változásról egymást kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni. Felek írásos éJ1esítésnek 
tekintik a telefaxon, az olvasás visszaigazolása mellett megküldött elektronikus levélben, a postai 
úton, valamint személyesen kézbesített levél ú~ján történő közléseket A közlés a címzetthez történö 
megérkezéssei tekinthető kézbesítettnek. Ennek tényét a közlő Fél köteles bizonyítani. 

Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a mulasztó Felet terheli. 

A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a Kbt. 132. 
§ szerinti korlátozások figyelembe vételéveL 

16. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése 

A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A Szerződésben nem, vagy el1éröen nem 
szabályozott kérdésekben, illetve a szerzödésben szereplö fogalmak tekintetében a földgázellátásról 
szóió 2008. évi XL. törvény (GET) és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (1.30.) Korm. 
rendelet, a fOldgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló rendelet, a 265/2009. Korm. 
rendelet, valamint az egyéb földgázipari jogszabályok, az Eladó mindenkor hatályos Földgáz 
kereskedelmi Üzletszabályzata, a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata. 
az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény és a 
hatályos egyéb magyar jogszabályok irányadók. Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes 
egyeztetések útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a Felek a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Amennyiben valamely Fél a másik 
Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben fogiali jogaival nem éL ez nem é11elmezhetö úgy. hogy a 
jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további 
mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről. 

17. Vegyes rendelkezések 

A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 6 példányban jóváhagyólag írják alá. 
Kelt: 

képviseletében képviseletében 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája 

2. sz. melléklet: Korlátozási kategória felhasználási helyenként 

3. sz. melléklet: Az USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltásáról 

4. sz. melléklet: kiegészítő megállapodás 

24 l 59 



l. sz. melléklct: Felhasználási helyek listája 

------· ·---------~- ----.----·-r-----;--------.----,-

l 

fog)_'asztási hely Fogya_ sztási -~jelenlegi _szolgáltat. ól· . korlátozási PO_ D_ . szám (méréii l·-'-__ · fogyasztás 
· · megnevezése hely címe · · · .• megnevezése . _beso_!·olás . pont azonosító) ·. __ . __ (m,3/év) ----",--c. 

l Kőbányai Egyesített Bölcsödék felhasználási helyei l 
í 

r-
- --------------,--------- ------------------------ --- ---- ------~ 

l l l 

11101 Bp E.ON l 18058 FŐGÁZ l1 081 Bp ll. l 
l SaJgótarjáni Energiakereskedelmi 1 nem Fölgázelosztási l János Pál pápa / 
l út 4L_ _____ ~ft. ___________ J_korlátoz]2~~J39N0_~_9J_Q97_1_9_Q_OX __________________ Kft _j_~ér 1_~-------J 

11105 Bp l E.ON t l lQL 16456 l FÓGÁZ 11081 Bp II. i 
! Zsivaj utca 1- i Energiakereskedelmi l nem _ l . _ . l ~ölgázelo. sztási l János Pál pápa l 
[3. l Kft. _______ i korlátozható ~~N06106349100QO __________ ___j_~--- tér_2_0. __ _ 

i 

l Bölcsöde-Óvoda 

l 

l Bölcsöde-Óvoda 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhasználási helyei 

>----------·- -----,-------

ll Ol Bp 
! Általános Iskola Üllői út l 1 8. 

:Általános Iskola 

1101 Bp 
Hungária 
körút 5. 

-;~-------~-------------~--------~-----.... ------------------·---------1---------------------T-----------~~-------r---·------~: 
i i l ! l l l 
! i i ! i ; l' 

' l l ' 

i E o·N· 1 l I~o" G ' - 1 )8 B I 
i ~· , '. . : l 

1 
38416 1 :.. ·~z . . i 1 ~, 1 y 1.. , 

: I~nennakereskedelrm • nem : _ i 'r' l"olgazelosztasJ 1 Janos Pal papa ! 
i "-' ' ! l ......... l l 

i Kft. i korlátozható I39N0609594850003 l 1 K:ft ! tér 20. • ~---- -----------+-------~---r-··-------------~----------j__ _______________ ~------~-~----------·-------!----------··-1 
l l " ' l 

i E. ON l 'j 36933 i FOGAZ l l 081 Bp lL 
j Energiakereskedelmi nem i 1 

1 Fölgázelosztási i .János Pál pápa , 
Kft. ----------~ko_D~~tozhat~_i 3 9__;~061 33l1~_?_QQO_f___i _______________________ l!~g ________________ jJ~L_20_:_ _______ [ 
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1106Bp IE.ON l 1 

22471 FÓGÁZ 1081Bpii. 
l~ ászberényi 1 Energiakereskedelmi 

1 

ne~1. . "' ~ Fölgázelosztási J~nos Pál pápa 

1--------t--

1 ' l i l l 

l n ' l l E. ON l 1 477 61 FOGAZ l 081 Bp II. , 
1 Itt 03 Bp Energiakereskedelmi nem j Fölgázetoszt~ános Pál pápa l 

fAitalános Iskola l Kada utca 27.

1 

Kft. korlátozható; 39N061 l 62697000F j

1

L__ (ll 

1 

tér 20. -···--l 
i i l l 

l 
l " ' ! 

1 
E.ON l 1 67752 FOGAZ 11081 Bp Il. l 

1105 Bp. l Energiakereskedelmi j nem , 
1 

Fölgázelosztási 
1 
János Pál pápa 

i Altalános Iskola ; Ihász utca 27. 1 Kft.l 1 korlátozható lj39N0698~79J~QQQL+·---------···-··----r~~--- l !~~_20. _ 

. l l l i l l 

'l i l i 
! • ; l i 

Általános Iskola 

1101Bp. 
Kőbányai út 
38. 

l i i l l 
j l l i l 

l i i l l ' i 

l E.ON l l ! 66397 l FÖGÁZ 11081 Bp U. l 
1 Energiakereskedelmi l nem ! ! 1 Fölgázelosztási l János Pál pápa l 
i Kft. _ l korlátozható I39N06101091 ?00_9_Yl_ _________________ j_Kft _______ l!_~r 20. ___ j 
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l l 

l l 

l l l 
! l . i l l " ' l 

1

1108 Bp. 1 E.ON i l l 139866 1 FOGAZ 

1

1081 Bp II. 

l
. Újhegyi stny. / Energiakereskedelmi f nem 1 _ 

1

. l Fölgázelosztási János Pál pápa 
1 

1 1-3. ___L~_f_!_. _______________ i!_orlátozb_~tó i39N060005948000X _ ~ft ~- l 
l l ! l l l l 
l i ,, l l l l 
i . ' l l l l 

11102 Bp. E.ON ,~ l 16707 l FÖGÁZ l 1081 Bp II 
/Körösi Cs.S. i Energiakereskedelmi nem _ j l Fölgázelosztási 1 János Pál pápa 

Gimnázium l út 28. !_

1 Kft._ _ 1 korlátozható 1, 3_9N061 015221 OOil_?t------------ l Kft _ti tér 20. 
l l l ! 
l l ' l 

l l l l l l 
l l l ! 
i i l ! 

! l ! l " ' l 

, 1 ll 08 Bp. ! E. ON 28342 i FOGAZ j l 081 Bp II. 
l l ~ibrik Miklós l Energiakereskedelmi nem. . l "' . l i Fö_lgázelosztási 1 J~nos Pál pápa ! 

i Nevten-Pedszolg i ut 78. t Kft. _________ ! korlatozhato ! o9N06101 0979000U L~- J Kft __jter 20. _ 

i 
l ' 
1 Altalános Iskola 
l 

l Kőbányai Sportközpont felhasználási helye 
l __ _ 
r ------------------~---------------1 ---------------~--------------j 

i l : ! 
i 1 i 

i i i1081Bp1l. 1 

l i " ' i l 
E.ON 29884 l FOGAZ l János Pál pápa 1 

l l ll 05 Bp. l Energiakereskedelmi i 
1 

l Fölgázelosztási i tér 20. , 
; Sportközpont , Ihász utca 24. ! Kft. , VI. i 39N0609059160008 l ! Kft ! i 
~--------~----------·-~------------------------------............_----~------------------------------------~~--'--------------------~ 

27 l 59 



~- l 

1 Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ felhasználási helye 

r
---- --------·-------~--------------r-----------l 

l l l l 

l 
' l l 

l l l l 
l lll 07 Bp l l i 
l 1 Bihari utca l / l 

l
l Sportközpont 1

1

23 l E.ON l /39N0608525400000 
499 65 

l- ·-l 
ll " ' l 

1 

1
[ 

11 

Energiakereskedelmi 1 l 
l l Kft. 1 VI. l 
l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivata--1-fe_I_h,__as_z __ n_á_lá_s_i h-e-'lye -

FOGAZ JlE08 J Bp II. 

li-:ölgázelosztási János Pál pápa 
Kft tér 20. , 
--------- ---j 

l 
l 

! 

l ----------T--~----------- -------------~----· -~ 

11102 Bp. , E.ON l 28440 l FÖGÁZ 1081 Bp Il. 
, l Szent László l Energiakereskedelmi [ _ . _ 1 . l Fölgázelosztási János Pál pápa 

l Hivatali Epület l tér 29. i Kft. l_yi. i39N06111J4Ql._QQQLL ____________ l Kft _j te __ ·r_2_0_. ___ _ 

L Kőbányai Szivárvány 1\'onprofit Kft. felhasználási helye 
! 

: 1108 E.ON 
! 

Budapest. Energiakereskedelnli: nem . l 

Idősek Otthona Sütöde u. 4. Kft. _J!_orl_átozható 

(Lsd. a dokumentáció 3. számú melléklete.) 

---------·---·--------·-·-·----------r--- ,-----___ : l l i 
i l l 

' l 
! " t ; 

l 86435 i FOGAZ i l 081 Bp II. 
i Fölgázelosztási i János Pál pápa 

39N0610ll0380003 , j Kft !tér 20. , 
.~~~----~--------~---'-----------------·---···--·---------l-------------L._--------~· 
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~· sz. :;:léki
1

ct:_ :~látTsi l~ teglória_!<::.asznlálás~::.lyenké:lll. ~:~átoz~ 

hato 
l ------ -------- ----------+1 -----
1 l x 

Mérési pont 
I. azonosító 

39N061010971000X l l l 

II. 

l 

l 
l l T l --x--

t39N061335497oooc J_ ~-=--~-=-1 -==._t:==t---t -·-t--r 
l 3 9N061 O l 08 5 700 0 M ~ -----ti 1 ~ í ~-----------·-r----------r-~----L----~ 
l l l ll l l 't l x 

l l l l 

lr--------------~1-------1------ ------1-------,------L l l l l 3 9N061 l 62697000F l j ~-------~--- -------r---------~------ 1 X 
l l l l l l l l l 

[39N060857918000L i ~------~----~-----~--- ~----------·--t---------------1 --------f--x --~ 

l 61010918000Y ~ r---:----r- : ----1
1

----------------+------------! ---------+------J 
l l i l l i l ! x 
1----- i l ! l l l l +' i ' ' -· l l l 

j 39N060005948000X ~ , 
1 

-r- l r·---------------~-------------~--------r---x--· 
l l l l l l l ! l i 

1

39N061015221000Z 1 
1 

i r·- T ---t----i~~--:-x------1~ 
f---::-::-::-::---:----:-·-::-----------1--- l J_ i l l l l 

39N061010979000U 1 i 
1 

r-------:------------r-----------r-
1 

----i·--x---, 
L_ ___ l -----L l l i l ' l 

3 9N06090 5 9160008 : l - ~----- ----~------X·-------T- -------------r--------t-----------j 
! ! ! l i l ! l 
i l - ' l l i : i l l 

391\:0611194030001 - l --------:---------r---------:----------~1 --·-.x·----r-------------+-----------+·--------i 
_______ . ___ _j__ ___ _L __________ l ____________ ~ __ l ___ ·------~----------- l _____ ~ ______ l ______________ l ____________________ L _____________ : 

l 39N0610634910000 

l 
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3. sz. melléklet: Az USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltásáró(''* 

Felek közös megegyezéssel rögzítik, hogy a molekuladíj esetében az USD-ben rögzített földgázár 
HUF-ra történő átváltása 

a tárgyhónapot követő hónap ... napján érvényes hivatalos MNB HUF/USD devizaárfolyamon 
történik. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra, bankszünnapra vagy devizakereskcdési 
szünnapra esik, akkor a következő munkanapon érvényes hivatalos MNB HUF/USD 
devizaárfolyamon történik az átváltás. 

a tárgyhónapot követő hónap 1-5. napjain érvényes hivatalos MNB HUF/USD devizaárfolyam 
számtani középértékén történik. 

a IV1NB hivatalos HUF/USD devizaárfolyam tárgyhónapra vonatkozó havi átlagárfolyamán 
történik. 

nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 



l. számú mclléklct 

TARTALOM- ÉS KBT. 49._§ (2) BEKEZDÉSE SZERINTl_IRAT_-!_I;:_g,y~Ii:_~-- __ _ 

j Oldalszám 

l Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követŐ~~)-u.-~; m~llékl~t~----~---
---- ________________________ , __ --

Felolvasólap (2.1. l 2.2. sz. melléklet) ! 
_________________________________________ ) ___ ---

l Ajánlati nyilatkozat (3/A sz. meiiéklet) --------------------------1--- __ 
l Ny~latkozat az erőforrá~ok rendelke~é~_t:_~-~Ilás~~~(3/B. sz .. mellék!~t~--------- J-----
1 Nyilatkozat a Kbt. 55. §(6) bekezdes szennt (3/C. sz. melleklet) ! 

l~. FEJEZET: KIZÁRÓ oKoKKAL KAicsoLATBAN ___ ii~öiR:rr----
NYILATKozAToK, IGAZOLÁSOK ! 

t----- ---- -------------------------1----

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szaJonai kamara által hitelesített nyilatkozat a ! 
kizárá okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az ! 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szer~ezet vonatkozásában (4/a. sz. i 

l 

1 melléklet). A nyilatkozatnak a felhívás feladását követő keltezésünek kell lennie~ l 
r-------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------- - --- - i---

1 Egyszerű nyilatkozat a kizárá okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő. ! 

l alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezct j 

! vonatkozásában (4/b. sz. melléklet). A nvilatkozatnak a felhívás megjelenését i 
j követő keltezésünek kell lennie! - l 

Jmetéke: ~dó- és v~mhiv~~al igaz~lása va~y e~y~t_tes ~dói_g~zolá;~;~n;yib~~~ -~T--
1 gazdasa~1 szereplo a koztartozasmentes adozOl adatbaz1sban nem szerepel: 1 

l Amenny1ben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmcntes adózó1 ; 

j adatbázisban, akkor ajánlatk~~ő elle~?r?~~__I~i~~~~~~~~~~sL __________________________________ l ________ _ 
ln. FEJEZET: GAZJ:?,~SÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKAL~ASSÁGGAL ij 
f KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 1 

r--------~~-----------~-------------------------· . ----------------------- ---j--
l P/1 A 310/201 l. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §(l) bekezdés b) pontja alapján az l 
j ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatba csatolnia kell az ajánlati l 
i felhívás feladását megelőzö 3 lezárt üzleti évének számviteli J. ogszabályoknak l ~ . 

l megfelelő saját vagy jogclödje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját 
l kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 

j céginformációs szaigálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az 

ajánlatkérö ellenőrzi. Ebben az esetben Ajánlattevönek ajánlatában nyilatkozni 

szükséges arról, hogy a kért beszámolók az céginformációs szolgálat honlapján l elérhetőek-c. 

l:_~1t_taj~~~~tt:J~őaza e~j~~~~ 1~;~~i~~\t()~J~h~A~~~~~~J~~fi~~11~;~iöi~)J~á~~-~~dg~l-~~~. 
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r :~e n~~~~:\o~~~~!~ld~~e~~~:f!~~~~~~~~~~;~:~:!~~a~~~(~~:~~~f~~~~~;:~ ---
1 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben l 
ez az adat rendelkezésre áll (5. sz. melléklet) 1· 

l III. FEJEZET: MŰSZ~~I, ILLETVE SZAKMAI ALKAL~ASSÁG-GAI~-~-----
1 KAI>CSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IG~Z9L~-~~~-- ______ ~-- ___ __ 

M/1 Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.§ (l) bek. a) J 

pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 'j 

hónapban) végzett legjelentösebb közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz energia 
értékesítése) referenciák ismertetését, l 

'l (6. sz. melléklet) l 
Az ismertetéshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §(5) l 

l 
bekezdésében meghatározott nyilatkozatot vagy igazolást. A i 
referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel l 

es ülésének ki kell derülnie és tartalmaznia kell legalább a 31 0/2011. (XII. 23.) ! 
·m. rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti adatokaL j 

l 
~--- -- -~------- ---~ -------- ------------- -- -l---

1 IV. FEJEZET: AZ AJÁNL~TI FELHÍVÁSBAN ELÖÍRT EGYÉB ji 

! NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 
1 ~--------------------------~-------- - --------------------- ---------------r----------·-----

1 Az aj~n~attevö. "az . ~lkalm_assá? igazolás~ba bevont (kapacitást nyú_!:ó! l 

i gazdasagi szereplo eegjegyzesre JOgosult, nyilatkozatot, dokumentumot alau·o 
1 l képviselö aiáírási címpéldányát vagy aláírás mintája. 

f----------------------------~--------- ------------------------------·-- . -- .. 1 

l A cégkivonatban nem szereplö kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre l 
i jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott j 

J aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű j' 

l magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet) 

l ~~;:;;;~'~:;1~7,:~~~a~~~:~apodásá~1ak tarta~mazni~kell• .. - .... --- -~ 
/ a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében e~járni (továbbá 1 

l kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; l 
j a szerzödés teljesítéséén egyetemleges felelösségvállalást minden tag részéröl; l 
i ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok l 
! és a vezetö között; l 
l ' l' ' d"' 1

1 1 a szam azas ren Jet. 
1----------------- ----------- --------------·- -- -------------------------------··-·· . . ·---- ··--- ------- ·- + 
j Folyamatban l év ö változásbejegyzés esetén: Változásbejegyzési (elektronikus) i 

i kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott l 
l . l 1 eseten) 1 

jifyilatkozat át~' ál tás~ árfu-l)~amról-- ------- -------------- . ------------ -~-
la}ánlatCfu--<rt-~!átá~{~~ÓÚblái~1------------------ ---·· ····----------

~--------- . ------------- -·· --------------------------- ·!·---·--·· ·-
1 •• , . _ l önálló V. FEJEZET: UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT . 
l mellekletbe 
~SETBEN) ' n 

l ~~i~~i~~~M~fi< ~;~~~~~~~i~~~:,TAL ll10CsA1Ui,NJ KíVÁ~[ r- --
L____ . . . ·-----------------------·-------- -------- --------------------------
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l. Ajánlattevő 

Név: 
Székhely: 
Telefon: Fax: 
E-mail: 

FELOLVASÓLAP 
(önálló ajánlattétel esetén) 

2.1. számú mclléklct 

2. Ajánlattétel tárgya:,~ Földgáz energia beszerzése" 

3.Cánlat: . 

L:ó ajánlati ár (HUF) 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

nettó ........ ,- Ft/m3
, azaz nettó 

....................... Forint/m3 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazon képviselő aláírása) 
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2.2. számú melléldet 
FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esctén) 
l. Ajánlattevői konzorcium 

Név: 
Székhely: 
Telefon: Fax: 
E-mail: 
Tagok adatai (név, székhely): 

Tagok adatai (név. székhely): 

4. Ajánlattétel tárgya:" Földgáz energia beszerzése" 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

.. n et tó .. ·~·~·.~~·.·,~~~~t/~3 , -~~·;;·:;;t;Ó-]1 
....................... Forint1m3 ji 
··~·····~--···~-·----~--~·~~·--~-.... --··--·----·· .~·~---- .l 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabúl yszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3/A. számú melléldet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Alulírott ........................................... mint a (ajónlattev{f 
megnevezése) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajánlattev{f székhelye). . ............................. . 
(Ajánlattev6t nyilvántartó cégbíróság neve). . .. ... ... ... ... .. . .. . .. . . .. ... (Ajánlat tev() 
cégiegyzékszáma) nevében kötclezettségvállalásra jogosult ................. (tisztség megjelölése), 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei, mint Ajánlatkérő által 
.,Foldgáz energia beszerzése" tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

l. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (l) bekezdés a) pon~ja alapján, hogy a közbeszerzés tá~·gyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe.,..,..': 

r 
l 

. ·. <. . -,; '. .. ,-: > . . . . . . . .. · .· . ·. l 

A közbeszerzés azo~ része,>.amellyel ös~e~~~~~-~~~~~er2_~~~st,~o-~-~ött~--J 
l 
i l 

!'--~---~-~---~~-------~-- - - --------------------- ·------ .. ·-·--------1 

l----------------~--~~--~~~-=~~~ --- -- ~-----------------·---·-j 
2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (l) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének l 0%-át megbaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kíván om 
igénybe venni. az alábbi százalékos arányban:: ·::. 

' ,,. - ------~------~ 

A közbeszerzés''értékéheklO %-át 
meghaladó mértéÍ<behigénybe.yenni kívánt 

alvállall}&zó:lll~gll~''é~~~e .... -.· ... ··- -

Teljesítés aránya (~) 

; l 
'--------------~---------~-----------~--L _______ - ----- -- -- ----------

_] 

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó 
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni~~~: 

r·-~--------c--,---------~::--~~-:-:---:-::-~----,.--,-:-:~~----- .. --.~----- ----~------ ------------------------------------~---------· l . . 
l Kapacitást rendelkezésr~ bi)csátó szervezet 
l ·· (Iie,;, ~ín1) 

Az alkalmassági feltétel, 
amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 
et·őfon·ásáratámas:z;kodik 

; ._, > 

[ __________ _ 

l 
-1 --- -~-------~ 

L----~-- -~---------- -------~~- --- ------ ------~------__1 
ttt 

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
H± 

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kiván igénybe venni" 

§§§Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy .,Nem kíván igénybe venni" 
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4. A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben 
meghatározott - általunk teljes körűen megismert- dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi fdadat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesí~ük a Felolvasólapon, illetőleg az árlejtés során az elektronikus 
licitfelületen rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség 
beálltát (árlejtés lezárását) követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben fogiait a feltételekkel teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk 
:J a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

.......................................... -vállalkozásnak**** minősül l 
L! nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

hatálya alá;·tt-;-. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

**** 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerüen 
meghatalmazott képviselö aláírása) 

míkro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerínt- a megfelelő választ a jogszabály rend elkeLeseinek 

tanulmányozását követően kérjük megadni. 
tttt 

A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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3/B. számú melléklct 

NYII~ATKOZAT 

az erőforrások rendelkezésre állásáról 

Alulírott .......................... , melyet képvisel: .............................. , mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (KbL) 55. §
ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei, mint Ajánlatkérő által "Földgáz energia beszerzése" tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az 
ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

{Az érinlett erifforrások ponfos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és .'l·zakmai 
alkalmasság tekintetéhen az ajánlatifelhívás szerint.} 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(céu]· euy'Zésre 1. ogosult vauv szabálvszerüen b b ~ ..__ b.; .,/ 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3/C. számú mclléldet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 55. §(6) bekezdés szcrint 

AI l' . ( " l " u 1rott .......................................... , mmt a .................................... 1a;cm attevo 
megnevezése) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajánlat/ev() székhelye), .............................. . 
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), .............................. (Ajánlattevő cégjegyzékszáma J 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult ................. (tisztség megjelölése), a Budapest Föváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei, mint Ajánlatkérö által "FO/dgáz energia 
beszenése" tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor 
bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés során 
ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja:!::t:;:;:: 

l Kapacitás{ ri)rújt0S2;~I~V'ézein1egnevezése Jgénybevétcl rnódja · l 
~------_---___ ---~-----;(_ti~év_-~_·§~~e-'k_h_e_h_')_ •. __ ---.-~··_·-~~'~-~~-~-------·----------~------------~-J 
f --+--~---~- ·~--·-··-· .. _ . ----~--- ~ .. -~ -----------~ 

l i 
--~--------.1____________ -----------------· .. ---------- . ___ .J 

A Kbt. 55. §(6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet amelynek 
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, az alábbi módon vonom be a teljesítés 
során~~~~: 

i Kapacitást nyíli tÓ szérvez~t megnevezése ·J A mód, ahogy a szerzödés teljesítése során a ! 

1--~----~~(-n~é-v~~,_~_ie-·J~~-e-l~y)--~~~~-----+l-·-s-'z_e~r\~'e~z--e~t~s~z~a·l~(n-1~a-ik_~:~;,ü~a~;_z_ta-l-at~a_b_e_v_o~n-á_s_ra __ ~l 

IL ----------1-------~------- --- ----~-------- -- ·-------------~----------------
1 

L_--~- ----------~-____l_ ____ _ 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

it H 
A megfelelő rész kitöltendől 

§§§§ f l l"' ' k" .. J d"' l A meg e e o resz •to ten o. 

(cégjcgyzésrc jogosult vagy szabályszcrüen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4/a. számú melléklct 

NYILATKOZAT 

a lözáró okok vonatkozásában 

Alulü·ott 
4 o ~ • o o ~ o o o • o o ~ o • o • o o ... o o •• o o ••••• ~ o •• o •• o o •• o o •• o •••••• o o o o o • o o •• o ••• o • o ••• "l mint a(z) 

•• o ••• ~ .......... o ••••• o ••• o •••• o •••• - •••• o ••• o •••• o •••••• o o o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• (székhely: 
) . ' l u ' • ' . . . . . . . . . ....................................... ......................................... aJ an attevo szervezet eegJegyzesre 

jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei, mint 
Ajánlatkérő által "Földgáz energia beszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az 
alábbi nyilatkozatot teszem a kizárá ok ok vonatkozásában*****: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szál á 20 ll. évi CVIJI. törvényben foglalt 
alábbi kizárá okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

Kbt. 56. §(l) bekezdés:·;-·;--;-·;··r 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 201 O. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 
éven belü! született jogerős és végrehajtható közígazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 1 0%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapitott 
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkéröként szerzödést kötő 
fél a részére határidőben fizetett. 

Keltezés (helység, év. hónap, nap) 

cégszerü aláírás 
( cégjegyzésrc jogosult vagy szabályszcrücn 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

ttttt A nyilatkozatot közjegyző vagv gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
for·mában kell benyújtani! 
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4/b. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

Alulírott 
·······~~·······~·~····~~··················································') mint a( z) 

(székhely: 
......................................................................................... ) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 

jogosult képviselője a "Földgáz energia beszerzése" tárgybankiírt közbeszerzési eljárás során az 
alábbi nyilatkozatot teszemakizáró okok vonatkozásábanj::ttti:: 

I. 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá cső alvállalkozót/alvállalkozókat illetve a 

részünkre kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § 

(l) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

II. 

Alulírott aJ· ánlattcvö nvilatkozom hogv cé o emet*~~~~ 
~ .J .. ~ b 

szabályozott tőzsdén j egyzik l szabályozott tözsdén nemjegyzi k. 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik. úgy****** 

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege!/fzésér(fl és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szeríni definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosróf1··;·-r·;·;··;·: 

§§§§§ Megidei i\ vú!as7. ai;1huzandói 

Mcgtcieii\ viliasz aláhúzandó i 

·j··;--;--;--;--;-
A p<'nz:nosús és a lCITonzmus tlnanszírozasa megelözéséröl és mcgakadá!yozúsúrnl szolú 2007 évi CXXXVJ il>rvénv -'· ~ r) ponlp 

szcrint tényleges tulajdonos. 

ra) az a termLSLt'tLs szemd y, aki jog1 személyben vagy személyes joga szerint _1ugJ..:c-pc:-, s/.crvezctbcn ki)zvctknül Vdg~ a Pnlgúri 

TörvénykönvHiíl szóló 2013. é\'i V törvény 8:2.§ (4) bekezdésben meghatúwzollmódon- közvetve a szavazaliJOgok vagy a tulajdom hún,ad 

kgalabb huszonö! százalékaval rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes JOga szcrinl Jogképes sznvczel nem a sz.abálwzoll piacon 

jegyzell társasúg_ amdyrc a küzösségi jogi szabályozással vagy azzal egycnérlékií nemzetközi döírúsokkal összhangban lévi\ kiizzctétcli 
követelmények vonatkoznak. 

rb) az a temlészel cs szemd y. aki jogi személyben vagy személyes joga szerínijogképes szcrvezclbcn -a Polgári Türvénykönyvröl szóh'> 2013. 
évi V !örvény 8:2.~ (2) bckczdésbcnmcghalározoll-meghatározó befolyással rendelkezik __ 

re) az a tcrmCszctc~ személy. akinek megbízásából valan1cly ügylet i megbízúst végrehajtanak. 

rd) alapílvúnyok esetében az a tenneszetes személy, 

l. aki az alapÍl\'Ún\ vagyuna legalább huszonöt szúzalékúnak a kedvczményczellje, ha a kcndö kedvczményezcllekclmúr mcghatúrozlúk. 

2. akinek erdekében az alapílvúnyt létrchozlúk. illetve miiködlctik. ha a kedvuményczcllckt.'lmég nem hatúrozlúk meg. vagy 
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neve: 
+-:--;--:--:--:-

., állandó lakóhelye: ----~---------~~--~++-:-+-:--:-

vagy 

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti 
természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy 
vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet tulajdonosának vezető tisztségviseWje(i). 
aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg: 

vezető 
S~SS·'S 

tisztségviselő:ms~s~------~ állandó lakóhelye: 
******* 

IV. 

Alulírott ajánlat1evő nyilatkozom, " tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetéhen 

vállalkozásunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt-bcn foglalt alábbi kizáró okok, amelyek 
szennt nemlehet ajánlattevő: 

Kbt. 56. § (2) bekezdés: 

-amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet. amelynek 

tekintetében az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennáll nak. 

A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkező jogi személy vagy személyes jogaszerint jogképes szervezet. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(céo.leovzésre jogosult vaov szabályszerüen b b_, -- ...._, b.J 

meghatalmazott képviselö aláírása) 

-'- aki tagja az alapítvúny kezdő szervénck, vagy tneghatározó bdölyást gyakorol az alap1tvúny vagyonának kgalább hus7oniH "'-úzaléka 

kictt. illetve az alapítvány képviseletében eljár_ továbbú 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározolt természeles személy hiúnyúban a jogi szemd v vagy személyes joga szcrint jogképes szcrvezct vezeti\ 
tísztségvísclöje: 

.;-.:-++·H· 

.,..,.++ Szükség cseten bövíthetöl 

:..:sssi\S 
""" az ra)-rb) alpontokban meghatúrozott tennészetes személy hiúnyúban ajogi személy vagy személyes joga szeríni jogképes sze n· act v\~zctií 

tisztségvisclöjc 

Szükség esclén bövithetöl 
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B)* van több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkezö gazdasági 
társaság- amelyet az alábbiakban nevezek meg : ...................... . 

a tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt. 
56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizárófeltételek nem állnak fenn. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselö aláírása) 
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5. sz. melléklet 
Nyilatkozat az árbevételről 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §(l) bekezdés c) pontja alapján 

Alulírott................................................ mint a(z) ..................................... . 
(székhely: ............................................. ) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 
képviselője·'·;--;-;·t+-;- ezennel kijelentem. hogy a( z) ................................... :_ .. _mint 
ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezú~:;:;:;::::;:: az 
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számítoU három üzleti évben elért - ÁFA nélkül számított ·a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (földgáz energia értékesítése) származó -
ÁFA nélkül számított-árbevételről az alábbiak szerint nyilatkozom: 

K~ziJeszerzés- tá r gyá h~~ (to ld gáz 
- :e~1érgi~·értékesitése) származóárhevétel 

- - - (ÁFAnélkiÜ) 

________ j~---·---------·----- ... J 
t 

l 
! ·-------- ----~ ---··---·----···--- ----- ·j 

i -Ö;~~~~-~n :---+--------------------- ----·-- ----·- --1 
l_ _____________ l________________ ---------- -------- -- --- --- --- -------- l 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása 

:,t,tt" Kérjük a nyilatkozatot aláíró személyeszerint a megfelelő részt aláhúzni. 

ptj uo A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó l 
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6. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év 
legjelentősebb szállításairól, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 

Alulírott................................................ 1nint a(z) .................................... .. 
(székhely: ....................................... ., .... ) ajánlattevő l közös ajánlattevő l alvállalkozó l az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet cégjegyzésre jogosult l meghatalmazott képviselője a "Földgáz energia beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
során ezennel kijelentem, hogy az általarn képviselt szervezet az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben az alábbi 
közbeszerzés tárgya szerinti ( földgáz energia értékesítése) referenciákat teljesítette: 

Szerződést,kötő másik 
fél·.·· 

(neve; ;;zékhelye, 
referenciát igazoló 

személy neve, 
telefonszáma; e.:mail 

címe) 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

·. Teljesítés " · 
ideje 

. (időtartama; 
~tól;:_ i a ev 

c b' '' 

hónap, nap. 
pontossággal 

) 

és helye 

; ás Összege ··· 
(nettó Ft) 

Ateljesíté,s a~ 
elő írásoknak:'.> 

.s~~;ri~J~~h;~·~·\···· 
megfel~l~~~f· 

történt?. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselö aláírása) 
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MEGHATALMAZÁS 

Alulírott mint 

7. számú melléklct 

a( z) 
(székhely: 

. ___ ) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazam 

(szig.z.: ; szül.: ; an.: _________ : lakcím: 
_______________ ), hogy a( z) ,,Földgáz energia beszerzése" tárgyban 
készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

(mcghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY VAGY ALÁÍRÁS-MINTA 





. ;; : } ; ... ····>>· 5; KÖTE, T ·· .. · . . . . . .. ,i. ) .· · ..•... 
··MBSZAKlLllTRAS .,. külön filc-ban csatolva 

Műszaki leírás földgáz energia ellátása 

(20m3/h feletti névleges teljesítmény) 

l. Alul- és fclülvételczési kötbér 

Kötbér mértéke alulvételezés esetén: 

Alulfogyasztásként definiálják a felek azt az esetet, amikor a szcrzödéscs 
idöszakban ténylegesen a fentiek szerint számítottan átvett földgáz mennyiség 
kisebb, mint a kötelezően átvételre szerzödött minimum mennyiség. 

A kötbér alapja az át nem vett földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a 
Felhasználói fogyasztási helyeken a szerzödéses idöszak alatt elfogyasztott 
összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 

Kötbér mértéke túlvételezés esetén: 

Túlvételezés az, amikor a szerzödéses idöszakban ténylegesen átvett földgáz 
mennyiség nagyobb, mint az átvételre szerzödöit maximális mennyiség. 

A kötbér alapja a túlfogyasztott földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a 
Felhasználói fogyasztási helyeken a szcrzödéses idöszak alat1 elfogyasztott 
összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 

4. Energiaszolgáltatási igény folyamatos a szerzödéses idöszak alatt. 

5. A szállítoit földgázenergia mmosege feleljen meg az El..J és a magyarországi 
szabványoknak, követelményeknek. 

6. Az ajánlati áraknak (nettó HUF/m3
) tartalmaznia kell a következöket: 

földgáz molekula árát, 

szagosítás díját, 

rendszerhasználattal összefüggö összes díjelem díjait, 

de nem kell tartalmaznia az energia adót. MSZKSZ díjat és ÁFÁ-t. 

A molekula díja a következő képlet alapján számolandó: 

( 
G F J 

P ö = P0 x 0,5 x --;- + 0,5 x-~) 
Úo Fo 

Tájékoztató jelleggel ajánlattevők rendelkezésérc bocsátjuk a jelenleg hatályos földgázcllfttúsi 
szerződések alapján az utolsó gázév fogyasztását jelző táblázatot. 



/.Az ajánlattételre jogosult kereskedlik 

A Magyar Energia Hivatal által kibocsátott földgáz energia kereskedői engedéllyel rendelkező 
kereskedők, akik a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját átvették. 

2.A beszerzése tárgya, mennyisége 

Földgáz energia kereskedelmi szerződés. Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 

2015.07.01. 06.00 CET- 2016.07.01. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú 

földgáz ellátási szerződés keretében, összesen 555.106 m3 mennyiségü földgáz cn erg w 

beszerzése céljábóL 

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 50 11<)-ban kötbérmentesen eltéd1et. Az 50%
os kötbérmentes pozitív irányú citérési lehetőség összességében értendő a teljes 
mennyiség vonatkozásában, nem fogyasztási helyenként. 

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint l 5°C és J O 1.325 kPa 
referencia körülményeken kell értelmezni m3 -ben (gnm3

). 

2.1. A beszerzés mennyisége 

Szerzödött mennyiség (80%): 555.106 m3 /12 hónap+ 50% 

Igényelt mennyiség (100 1%): 693.883 m3 

Maximális mennyiség (120% ): 832.660 m3 

, 
.J. 

2.2. Felhasználási he~vek 

Összesen 15 db felhasználási hely. 

15 db 20 - l 00 m3/h lek ö tési hely 

3.1. A szerződés típusa 

Földgázellátási szerződés. 

A rendszerhasználati szerződést a nyertes kereskedö köti meg az closztói
engedélyessel, a felhasználó ( Ajánlatkérő) felhatalmazásáva!. 



3.2. A teljesítés helye: 

Az elosztó-hálózat átadási pontJain. Az átadási pont egy adott felhasználási hely 
vonatkozásában az adott felhasználási helyet ellátó földgáz elosztóvezetéknek a 
felhasználási hely telekhatárára eső végpon~ja. 

3.3. Szerzlidéses időszak 

2015.07.01. 6:00- 2016.07.01. 6:00 

3A. Ajánlati ár: 

Háromkomponensű: Gázdij + RHD fix+ RHD forgalmi díj 

3.5. Igény bejelentési köte/ezettség: 

Felhasználó igény bejelentési kötelezettsége a kereskedő felé: 

c 20 - l 00 m3 /h lekötési helyek esetében: az Ajánlatkérö szamara mncs igény 
bejelentési kötelezettség, 

4. Fizetési feltételek, számlázás, kötbérek 

Az éves kapacitás lekötési dij 1112 részre, fizetési határidő: a számla kézhezvételétől 
számított 20 nap Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.~ (1)-(2) 
bekezdései szerínt. 

Gázdíj és RHD- A felhasználás-arányos dli1~1_elek: 

Fizetési határidő a kézhezvételtől számított 20 nap. 

4.1. Számlázás pénzneme: 

c RHD esetében: HUF 
o Gázdíj esetében: HUF. Az U SD-ban rögzített földgázár I lUF-ra történő átváltása 

az ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint történik. 

4.2. Számlázás: 



Kbt. 130.§ (1), (5) bekezdésének és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint, fizetési határidő a számla 
kézhezvételétől számított 20 nap. 

4.3. Kötbér: 

Kötbér mértéke alulvételezés esetén: 

Alulfogyasztásként definiálják a felek azt az esetet, amikor a szerzödéses idöszakban 
ténylegesen a fentiek szerínt számítottan átvett földgáz mennyíség kisebb, mint a kötelezően 
átvételre szerződött minimum mennyiség (555.106 m\ 

A kötbér alapja az át nem vett földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a Felhasználói 
fogyasztási helyeken a szerzödéses idöszak alatt elfogyasztott összesített mennyiséget kell 
figyelembe venni. Alulvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti mennyiségből át nem vett 
mennyiség nettó- gázévre számított átlagos- molekuladíjának 60 %-át de maximum a teljes 
nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére. 

_K-ötbér mértéke túlvételezés esetén: 

Túlvételezés az, amikor a szerződéses időszakban ténylegesen átvett földgá? mennyiség 

nagyobb, mint az átvételre szerződött maximális mennyiség (832.660 m3). A kötbér alapja a 

túlfogyasztott földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a Felhasználói fogyasztási 
helyeken a szerződéses időszak alatt elfogyasztott összesített mennyiséget kell figyelembe 
venni. Túlvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti éves maximum mennyiséget meghaladó 

mennyiségre a jelen Szerződés szerinti nettó - gázévre számított átlagos -- molekuladíj 25 %

kal növelt díját, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére. 

Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása éves szintcn történik. 

Minőségi. mennyiségi hiba esetén a szerződéstervezetben meghatározottak szcrint. 

A kötbér elszámolása éves szinten történik. A kötbér nem számítható be az energiadíj 
számlákba. azt külön kell a kereskedőnek kiszámláznia. 

4.4. Igény bejelentési eitérési díj: 

Igény bejelentési díj nincs, az igénybejelentést a kereskedő végzi el. Az eltérésekből adódó 
díjak az Eladót terhelik. 

S.EIIátási biztonság 
Jelen közbeszerzés alapja egy nagy megbízhatóságú, több forrású beszerzési portfolió. Az 
ajánlattevő ellátási garanciája kite1:jed azokra az esctekre is, amikor a gázforrást lényegesen 
befolyásoló jogszabályi környezet jelentős változása vagy szállítási probléma következne be · 
eltekintve a magyarországi korlátozási esetekiöl és havária esetétől. 



6.Az ajánlati ár 

Az ajánlati árat az alábbi 3 komponens és kritériumok alapján nettó értékben szükségcs 
meghatározni, amely nem talialmazza a jogszabály szerint fizetendő díjakat (energia adókat 
MSZKSZ díjat stb.) és az ÁFA-t. 

6.1. Rendszer használati díj (RHD) 

Rendszerhasználati díjakat ~ fix kapacitás lekötési díj, forgalmi díj ~· fogyasztási heiyenként 
kell megadni. 

Az ajánlatot az alábbi egységben szükséges megadm a mindenkorí hatályos 
rendszerhasználati díjakról szóló jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze 
alapján, az ajánlattétel napján hatályos díjakkal és a megadott felhasználási és teljesítmény 
lekötési adatokkal számítva, ami tartalmazza a meghatározott szállítási, elosztási, tárolási és 
szagosítási díjtételeket 

o Forgalom független RHD díjtételek: HUF/l~V 
o Forgalmi díjak: HUF/GJ 

6.2. Földgáz energia díja (Pö) 

Az ajánlatban egységes gázdíjat szükséges meghatározni az alábbi feltételek szcrint: 

Az ajánlatokat a Pö értékre USD/GJ vagy USD/em3 egységben szükséges megadni. Az 
ajánlatok értékelése 270 HUF/USD árfolyamon, 34,76 MJ/m3 fűtőérték mellett, az alábbi 
referencia értékek szerint történik. A kereskedelmi szerződésben a Po érték ket·ül 
meghatározásra, amely a szerződés időtartama alatt v~iltozatlan. 

A Gázdíj meghatározása a következő képlet alapján történik, az alábbi referenciaértékekkel 
számolva, így az ajánlatkérés során a Pö értéket az alábbi FO és GO értékek mellett szükségcs 
meghatározni: 

Pö = Po*[0,5*(G/Gu) + 0,5*(F/Fo)] !USD/GJ vagy USD/cm:;] 

ahol: 

F az l %-os kéntartalmú fütőolaj havi átlagárainak számtani középértéke U SD-ben, 
metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap sonin. 
(Az l %-os kéntartalmú fütőolaj árait a "Platt's Oilgram Price Rcport" tartalmazza az 
"European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb. 
ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani 
középértéke 3 tizedesre kerekítve.) 

" ~~~,,~, r- = ...... ~~~~~~~usD/t 

§§§§§§§ szerzödéskötéskor kitöltendő 



Fo Az ajánlatadás során az ajánlati ár meghatározásánál kötelezően figyelembe 
vett, 2015, L negyedévre érvényes bázis referenciaérték, amel y az l %-os kéntartalm ú 
fűtőolaj 9 havi jegyzési árainak (az előző pont szerinti F érték) 2014. április-2014. 
december hónapokra számított 9 havi átlagára USD/t-ban. 

Fo = 543,922 USD/t 

G A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke 
USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári 
hónap során. (A O, l %-os kéntartalmú gázolaj árai t a "Platt's Gilgram Price RcporC 
tartalmazza az "European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi 
legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átiagok 
számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) 
G = ...... uso;t"*d"*** 

Go Az ajánlatadás során, az ajánlati ár meghatározásánál kötelezően figyelembe 
vett, 2015. I. negyedévre érvényes bázis rdercnciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú 
gázolaj (tüzclőolaj) 9 havi jegyzési árainak (előző pont szerinti G érték) 2014. április-
2014. december hónapokra számíton 9 havi átlagára USD/t-ban: 

Go = 806,996 USD/t 

A gázdíj kalkuláció valamennyi r·észeredményét 3 tizedesre kell kcrcldtcni. 

Az aktuális GD értékét minden naptári negyedév első napjára a fentiek szerint újra kell 
számítani. 

1 USD=270 Ft 

A Pö ár negyedévente változik a tárgy negyedév első napját megclőzö 9 hónap jcgyzésci 
alapján. 

A PO, Fo és Go értéke a szerződés idöszak alatt nem változik. 

Az árak nettó értékek, amely nem tartalmazzaazAFA-t és az energiaadót 

7.J(ereskedelmi ajánlatok benyújtása 

7.1. Írásos ajánlatok benyújtása 

Az árra vonatkozó ajánlatot az alábbi paraméterek meghatározása mellett kell 
benyújtani: 

a szerződéskötéskor kitöltendő 



Nettó egysegar, mely tartalmazza a molekuladíjaL rendszerhasználati díjakat, 
szagosítás díját, de nem tartalmazza az energiaadót, ÁFA-t, MSZKSZ díjat. A nettó 
egységárat HUF/m3 mértékegységben kell megadni. 

Po: USD/GJ vagy USD/em3 egységben 

Fo: USD/t egységben 

Go: USD/t egységben 

Forgalom független RHD díjtételek: HUF/I~V egységben 

Forgalmi RHD díjak: HUF/GJ egységben 



Ajánlati árat alátámasztó szakmai ajánlat 

.. ) ( G FJ Po = l 0 x 0,5 x-,-+ 0,5 x-.:;--) 
G(, 1•0 

Fo= 543,922 USD/t 

Go = 806,996 USD/t 

Fűtőérték 34,76 MJ/m3 

(}= 

Fc-= 
Pö=c 
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Önálló melléklet: részletes műszakí adatlap és kiegészítő megállapodás 



szerződés 4. sz. me l lék l etc 

KIEGtSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ll 08 Budapest, Slitöde utca 4. 

- ----------j~------------~~-------------·---------··· 

f Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ i ll 07 Bp Bihari utca 23. 

l l 
L_ __________________ ·-------------·-·------ .. L 

a konzorcium vezetője: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 Bp 
Szent László tér 29.) továbbiakban, mint V evők Konzorciuma 

másrészről pedig 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (székhely: ............... ): cégjegyzékszám: Cg. 
adószám: .................. : képviseli: ............... ), a továbbiakban, mint Eladó. 

V evők Konzorciuma és Eladó együttcsen a továbbiakban. mint Felek -között a mai napon az alábbiak 
szerint: 

l. Felek rögzítik. hogy a V evők Konzorciuma a közbeszerzésekről szóló 20 l l. évi CV lll. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárást indított 2015 . 
.. .. .. . .. hó .... napján az Unió Hivatalos Lapjában (TED) ........................ szám alatt megjelent 
ajánlati felhívással a 2015.07.01. 06:00 CET- 2016.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan 15 db 
felhasználási helyre történö földgáz szállítására mindösszesen 555.106 m3 szállítandó mennyiségben 
Az ajánlati felhívásban a Vevök Konzorciuma rögzítette, hogy a megadott mennyiségtöl pozitív 
irányba a V evők Konzorciuma által igénybe vett gáz összes mennyisége +50 %-ban különdíjmentcsen 
eltérhet. 

A Felek rögzítik közbezserzési eljárás nyertes ajánlattevöjc Eladó lett. 

2. Felek megállapodnak, hogy Eladó az l. pontban körülírt, közbeszerzési eljánís lefolytatúsút 
követően, az egyes földgáz energia kereskedelmi szerzödéseket mint egyedi szcrzödéseket a 
Vevök Konzorciumának tagjaival mint Vevökkel külön-külön az aj<ínlatí fclhívásban, a 
dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételeknek mcgfclelöen köti meg. Erre 
figyelemmel a Vevök Konzorciumának tagjaival egyedi szerzödéseket köt, melyck aláírására a 
konzorciumi tagok intézmény vezetöi jogosultak és egyben kötelesek. 

3. A felek 1ncgáliapodnak abban~ hogy 
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a) az Eladó és a V ev ök Konzorciumúnak tagjai által kötött egyedi földgúz energia 
kereskedelmi szerződések 3. pontia az adott szerződésben Vevöként szcrcplö 
konzorciumi tag felhasználási helyeinek szerződéses foldgáz mennyiségét 
tartalmazza. 

b) az Eladó és a V ev ök Konzorciumának tagjai által kötött egyedi földgáz energia 
kereskedelmi szerződések 3. pon~ja az adott szerződésben Vevöként szereplö 
konzorciumi tag által szerzödött éves földgáz mennyiség megengedett eltérésének 
mértékét tartalmazza. 

c) az Eladó és a Vevök Konzorciumának tagjaí által kötött egyedi földgáz energia 
kereskedelmi szerződések 9.1. pon~jában szereplő alul-. felülvételezésbői crcdö 
pótdíjfizetési kötelezettség és annak elszámolása a Vcvők Konzorciumának tagjai által 
együttesen szerzödött összes mcnnyiségre vonatkozik. 

d) ha valamely konzorciumi tagnak alul-, fcli.i!vétclczésből eredő pótdíjfizetési 
kötelezettsége keletkezik az egyedi szcrződésébcn rögzített éves mcnnytscgncz 
képesL de konzorciumí szinten -- a Vevök Konzorciumának tagjai által együttcsen 
szerződött összes mennyiséget tekintve az alul-. felliivételezés esete nem áll fenn. 
akkor az érintett konzorciumi tag mentesiil az alul-, felülvételezésből eredő 

pótdíjfizetési kötelezettség alól. 

c) amennyiben konzorcium i szinten - a V evők Konzorciumának tagjai illtal együttcsen 
szerződöt1 összes mennyiséget tekintve- az alul-, felülvételezés esete fennáll, akkor 
kizárólag az alul-, felülvételezéssci érintett konzorcíumi tagot tcrheli az egyedi 
földgáz energia kereskedelmi szerződések 9.1. pontjában szcreplő alul-. 
felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség; azaz az alul-_ felülvételezéssei 
nem érintett konzorcium i tagokat mint V evő( ke )t az egyed i földgáz energia 
kereskedelmi szerződések 9.1. pontjában szereplő alul-. iclülvételczésből credö 
pótdíjfizetési kötelezettség ez esetben nem terheli. 

4. A jelen szerződésbcn nem szabályozott valamennyi kérdésben a Polgári Törvénykönyvról 
szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) rendelkezésci az irányadóak. 

Szcrződö felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után. mint ügyJeti akaratukkal mindcnbcn 
maradéktalanul megegyezöt jóváhagyólag aláítiák. 

Budapest. 20 lS .................. hó ..... napja 

Eladó 
képviseletében 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Konzorcium tagja 
Vevő 

Budapest Föváros X. kerület Köbúnyai 
Polgármesteri llivatal 

Konzorcium tagja 
Vevö 



······················································· 
Kőbányai Egyesített Bölcsödék 

Konzorcium tagja 
Vevő 

······································· 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Konzorcium tagja 
Vevő 

Kőbányai Sportközpont 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Spmtlétesítménycket Fenntattó Központ 

Konzorcium tagja 
Vevő 
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