
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

G") . számú előterjesztés 

a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzést a Polgármesteri Hivatal, az 
Önkormányzat és telephelyei, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és telephelyei, a Kocsis 
Sándor Sportközpont, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. mint nagyfogyasztók 
vonatkozásában írtuk ki. Nagyfogyasztó (vagy szabadpiaci fogyasztó) a felhasználási hely, 
amely 20 m3/h kapacitás felett vételez. Az egyetemes szolgáltatásra csak 20 m3/h-ig 
jogosultak a fogyasztók. 

A földgáz energia beszerzésére vonatkozó, 2015. évben megkötött szerződések 2016. július l. 
napj án szűnnek meg. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében az idei évtől nem július l-jétől 
július l-jéig tart a gázév, hanem október l-jétől október l-jéig, ezért a közbeszerzési eljárást a 
korábbitól eltérőennem 12, hanem 15 hónapra kell kiírni. A szerződés 2016. július l. napjától 
2017. október l. napjáig lesz hatályban. 

A földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 630 380m3 mennyiségű földgáz energiát 
kívánunk beszerezni. 

Az Önkormányzat a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal pátdíjmentesen eltérhet. 

A 15 felhasználási hely mindegyike 20-100 m3 Ih közötti kapacitással vételez. 

A várható költségek figyelembevételével a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú beszerzés 
l 04 O 12 700 Ft (ll O Ft/m3

) összegű előzetesen becsült nettó értékkel kerül meghatározásra a 
teljes szerződéses időszakra és a maximális mennyiségre számolva, amely alapján az uniós 
értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. 

A 2016. évben rendelkezésre álló fedezet összege 19 l 06 700 Ft, a fennmaradó összeget az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében kell biztosítani. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a közbeszerzési tanácsadással 
megbízott Dr. Magyar Adrienn egyéni vállalkozó- vezetői egyeztetést követően- a Jegyzői 
Főosztály közreműködésével elkészítette a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési 
eljáráshoz az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 
A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
és dokumentációja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 



Kbt.) II. része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílteljárásra irányadó eljárási szabályok 
szerint került összeállításra. 

Elektronikus árlejtés alkalmazását nem javasolom, mert amennyiben csak egy érvényes 
ajánlattevő lenne, új eljárást kellene lefolytatni, mint az a tavalyi évben is történt. 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján 
értékeli. 

II. Hatásvizsgálat 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 34. 
§ b) pontja alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a bírálóbizottság javaslata alapján döntést hoz a közösségi értékhatárt elérő és azt 
meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásban. 

A Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek a döntését névszerinti szavazással 
kell meghoznia. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. február "4{" 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. ( ...... ) határozata 
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. ev1 
költségvetésébe terveztesse be a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
2017. évre biztosítandó fedezetének összegét. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a ../2016. (II. 18.) KÖKT határozathoz 

 

EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg , Luxemburg                                Fax: +352 29 29 42 670
E-mail:ojs@publications.europa.eu  Információ és online formanyomtatványok
: http://simap.europa.eu 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

2004/18/EK irányelv 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
 

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 
AK15790 

Postai cím: Szent László tér 29. 
 
Város: Budapest 
 

Postai 
irányítószám: 
1102                    

Ország:HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 

Telefon: +36 14338250 
 

E-mail: aziz-malak_nora@kobanya.hu 
 
 

Fax: +36 1 4338230 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) 

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) 

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet 

 
További információ a következő címen szerezhető be  

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)   Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) 

A dokumentáció és a kiegészítő  iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)   Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 

 



HU Hirdetményminta 2 – Ajánlati/részvételi felhívás 2

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális 
vagy helyi részlegeik 
 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
 Regionális vagy helyi hatóság 
 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

 Közjogi intézmény 
 Európai intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 
 Egyéb (nevezze meg):                  

 

I.3) Fő tevékenység 

 Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb (nevezze meg): 

                     
 

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:  igen  nem  
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben 
adhat meg) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 

Földgáz energia beszerzés 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(csak  azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, 
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                              
Szolgáltatásmegrendelés                                  

 Kivitelezés 

 Tervezés és kivitelezés 

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, a nyertes ajánlattevő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

 Adásvétel 

 Lízing 

 Bérlet 

 Részletvétel 

 Ezek kombinációja 

Szolgáltatási kategória 
száma:        � �  
 A szolgáltatási kategóriákat 
lásd a C1.  mellékletben 

A teljesítés helye: 

Budapest Főváros X. kerület 

NUTS-kód   HU-101 

NUTS-kód                        

NUTS-kód                      

NUTS-kód                      

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul    

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                                                                          

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel                                                  Keretmegállapodás egy 
ajánlattevővel          

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma            

 vagy  

(adott esetben) maximális létszáma            
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A keretmegállapodás időtartama 

 Időtartam év(ek)ben:            vagy  hónapban:            

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

                                                                                    
       

                                                                                    
       

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott 
esetben, csak számokkal):  

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:              

VAGY:                    és                   között  Pénznem:             

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  
                     

                                                                                                 
       

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 

Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő és intézményei részére a 2016. 07. 01. 06:00 CET-2017. 
09. 30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi 
szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 09123000-7 � � � � -�   � � � � -�  

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

� � .� � .� � .� � -�  
� � .� � .� � .� � -�  
� � .� � .� � .� � -�  
� � .� � .� � .� � -�  

� � � � -�   � � � � -�  
� � � � -�   � � � � -�  
� � � � -�   � � � � -�  
� � � � -�   � � � � -�  

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

 A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:                 igen     nem  

II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint 
több példányban is használható)             

A beszerzés részekből áll:   igen     nem 

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók  

 egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                
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II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk  

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)       igen     nem           

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)  

Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2016. 07. 01. 06:00 CET - 2017. 09. 30. 
24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi 
szerződés keretében összesen 630.380 m³ mennyiségű földgáz 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 meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell  értelmezni 
(gnm³). 
 (adott esetben, csak számokkal) 

 Becsült érték áfa nélkül                        Pénznem:              

VAGY:   

                        és                           között         Pénznem:            

 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                                   

Vételi jog (opció)  igen     nem 

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:   

                                                                                    
       

                                                                                    
       

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapban:            vagy napban:            (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható        igen     nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):              vagy:             és             
között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 
esetében a további szerződések tervezett ütemezése:    

hónapban:            vagy napban:             (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónapban:            vagy  napban:            (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

  Kezdés          01/07/2016 (nap/hónap/év)  
  Befejezés      30/09/2017     (nap/hónap/év) 

 

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

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126. § (1) bekezdése és a 
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján – a teljesítés időtartamára az alábbi szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket köti ki: 

 
Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel értékesített földgáz mennyiségére a nyertes 
ajánlattevő a szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, de 
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg az ajánlatkérő részére. 
 
Az ajánlatkérő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén a nyertes ajánlattevő a 
szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át fizeti 
meg az ajánlatkérő részére. 
 
Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása a szerződés 
megszűnésekor történik, a nyertes ajánlattevő beszámításra nem jogosult. 
 
Alulvételezés esetén ajánlatkérő a szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség – 
szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag molekula díjának 60 %-át, de maximum a 
szerződéses időszakra eső teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg a nyertes ajánlattevő 
részére. 
 
Túlvételezés esetén az ajánlatkérő a szerződés szerinti maximum mennyiséget meghaladó 
mennyiségre a szerződés szerinti – szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag molekuladíj 25 
%-kal növelt díját, de maximum a szerződéses időszakra eső teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át 
fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. 
 
Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása a szerződés megszűnésekor történik.  
 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
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A havi forgalmi díj megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően banki átutalással történik, a számla kézhezvételétől 
számított 20 napos fizetési határidővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására.  
 
A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely 
tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.  
 
A havi teljesítménydíj esetében a fizetési határidő a tárgyhó első napja 20 napos teljesítési 
határidővel, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére. A 
számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. 
 
Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. 
 
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a HUF (forint). 
 
Az ajánlattétel pénzneme az EUR. Az átváltásra a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott 
napon érvényes hivatalos MNB HUF/EUR devizaárfolyamon kerül sor. 
 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 
(adott esetben) 

Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak     igen    nem 

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, 
- 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, 
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, 
- 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet 
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, 

- 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által 
nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének 
szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, 
valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről, 
- a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat. 

 

III.2) Részvételi feltételek 
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III.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. 

 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

 
— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: VHR 321.) 8. § a)–n) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, 

 
— az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–
(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá 
(Kbt. 67. § (4) bekezdés). 

 
A VHR 321. 15. § (1)–(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 
kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági 
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő 
részeiben. 
 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 
 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével 
kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. ajánlattevők figyelmét: 
 
— a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. §-a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem 
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. 
pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő 
napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból 
egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5. 
pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. 
 
A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A 
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is 
benyújthatók. 
 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 
 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

 
 

 
 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 

 
Az alkalmassági minimumkövetelményt 
ajánlattevő a VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján, a VHR 321. 22. § (1)–(2) 
bekezdésében meghatározott módon és 
tartalommal kiállított, a felhívás feladásának 
napját megelőző (a felhívás feladásának napját 
lásd a felhívás VI.5. pontjában) 36 hónapban 
teljesített (a szerződést kötő másik fél a 
teljesítésigazolást kiállította) szállításainak 
ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a 
referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni 
valamennyi, az alkalmassági 
minimumkövetelménynél meghatározott adatot 
is. 
A referencia-igazolás, illetve nyilatkozat 
tartalmazza legalább a következő adatokat: a 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a 
szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége 
vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
 
Az előírt alkalmassági követelménnyel 
kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az alkalmassági 
minimumkövetelménynél előírt, meghatározott 
időszakon belül teljesített összeget több 
szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni. 
 
 
Az alkalmasság igazolására szolgáló 
valamennyi dokumentumot egyszerű 
másolatban is elegendő benyújtani. 
 
  
Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése 

Az  alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem 
rendelkezik összesen a felhívás feladásának 
napját megelőző (a felhívás feladásának napját 
lásd a felhívás VI.5. pontjában) 36 hónapban 
teljesített (a szerződést kötő másik fél a 
teljesítésigazolást kiállította), minimum nettó 
70.000.000 HUF értékű földgáz energia 
értékesítésére vonatkozó referenciával vagy 
referenciákkal. 
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alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az 
alkalmassági követelményeket nem kell az 
egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban feltüntetni. 
 
Azokban az esetekben, amelyekben a VHR 
321. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - 
figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban 
foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió 
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági 
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 
listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 
VHR 321. 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt 
egyéb igazolási módok helyett. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik.  
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) 
bekezdés) 
 
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő 
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, 
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amelyek felhasználására jogutódlás 
eredményeként - a jogelőd erőforrás 
szervezetkénti bevonása nélkül - maga lenne 
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 
megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. 
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet 
a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és 
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság 
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban 
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. (Kbt. 65. § (11) bekezdés) 
 
 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)                                                                             

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                                                                    

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik                                                

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve    igen    nem           

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                    
       

                                                                                    
       

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét 
és képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az eljárás fajtája 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

 Nyílt   

 Meghívásos   
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 Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

                                                     
   

 Tárgyalásos                                     Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a 
tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)      igen    nem          

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és 
címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)  

 Gyorsított tárgyalásos                   A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

                                                     
   

 Versenypárbeszéd keretében                           

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma                  

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma            

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                    
       

                                                                                    
       

                                                                                    
       

                                                                                    
       

                                                                                    
       

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát       igen    nem           
 

 

IV. 2) Bírálati szempontok  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint          

           az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

           a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az 
ismertetőben meghatározott részszempontok 

Részszempont 

1. 
                             
  

2. 
                             
  

3. 
                             
  

4. 
                             
  

5. 
                             
  

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.  
                             
  

7.  
                             
  

8.  
                             
  

9.  
                             
  

10.                           
    

Súlyszám 

         
  

         
  

         
  

         
  

         
  

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni     igen    nem                        

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

 

IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                    
       

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                 igen    nem          

(igen válasz esetén) 

 Előzetes  tájékoztató                                                                          Felhasználói oldalon közzétett 
hirdetmény        

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : � � � � /S� � � -� � � � � � �  � � /� � /� � � �  (nap/hónap/év) 
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 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: � � � � /S� � � -� � � � � � �  � � /� � /� � � �  (nap/hónap/év) 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : � � � � /S� � � -� � � � � � �  � � /� � /� � � �  (nap/hónap/év) 

 

IV.3.3) A dokumentáció és  a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
(versenypárbeszéd esetén)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 30/03/2016  (nap/hónap/év)                                                                 Időpont: 10:00 

A dokumentációért fizetni kell    igen    nem                                                                                                

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja:  

 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 30/03/2016  (nap/hónap/év)                                                                  Időpont: 10:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos 
és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 
Dátum: � � /� � /� � � �  (nap/hónap/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 

 Egyéb:                                                                                                              
       

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 � � /� � /� � � �  -ig (nap/hónap/év) 
VAGY 

Az időtartam  hónapban:            vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:    30/03/2016 (nap/hónap/év)                                                               Időpont: 10:00 

(adott esetben) Hely: 1102 Szent László tér 29. 1. em. 133. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)                                 igen    
nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdése. 

 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő  jellegére  vonatkozó információk (adott esetben)                                       

A közbeszerzés ismétlődő jellegű     igen    nem 

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

 
                                                                                    
       

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos   igen   
 nem                  

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

                                                                                    
       

                                                                                    
       

                                                                                    
       

VI.3) További információk (adott esetben) 

1.) A III.2.3) szerinti alkalmassági és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb. 
 
2.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pont. 
 
3.) Az ajánlatokat 1 papíralapú és 1 elektronikus példányban szükséges benyújtani, 
bontatlan és sértetlen zárt csomagolásban, magyar nyelven. A postai késedelem kockázatát 
ajánlattevő viseli. A papíralapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait – az 
ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó 
oldalait – folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra 
hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.  
 
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Ajánlat Kőbányai Önkormányzat földgáz 
energia beszerzése, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel.” 
 
Ajánlatkérő kéri, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) .pdf formátumban vagy azzal egyenértékű, tovább nem 
módosítható, olvasható formátumban, beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy 
DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus 
adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat 
érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon 
benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 
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Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: 
 
— az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása 1-gyel kezdődjön és oldalanként 
növekedjen, 
 
— elegendő 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 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is 
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok 
helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, 
felvilágosításkérés, indokoláskérés) alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni, 
 
— az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók, 
 
— az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése 
értelmében ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését, — az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt 
– módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 
4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevő –, ill. a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben 
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintájának másolatát egyszerű másolatban 
(ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási mintáját kéri benyújtani, 
akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult 
képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban 
meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot 
ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból: www.e-cegjegyzek.hu 

 
5.) Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, 
ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ún. 
„e-tértivevény”-t) és az „informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 
nyomtatott példányát, továbbá .xml fájlként nyomtatva a „változásbejegyzési kérelem” 
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül). Amennyiben nincs 
változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását. 

 
6.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy 
ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni. 
 
7.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell 
különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. E körben felhívjuk 
tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben 
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kell az ajánlat részeként benyújtani. 
 

8.) A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 
9.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok 
közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég 
megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű 
másolatban is elegendő benyújtani. 

 
10.) Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával együtt – 
magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, 
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű 
okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI. 26.) 
MT-rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar 
fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, 
és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az 
ajánlattevő a felelős. 
 
11.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 
 
12.) Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
13.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai, 
valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
14.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az 
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. 
 
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy a 
dokumentációban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő 
benyújtást. Ez alól kivételt képez: a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti 
példányban kell az ajánlat részeként benyújtani. 
 
16.) Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket az értékelés folyamatáról: az ajánlatok 
elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdés szerinti kritériumok előzetes 
ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot 
elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket 
elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal 
egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető 
adatbázisok adatait is. 
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét 
az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt  
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos 
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 
 
Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosításkérést követően sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát vagy azzal 
ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az 
igazolások benyújtására.  
 
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az 
összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés 
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve 
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított 
sorrendje nem változik. 
 
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 5 munkanapos határidő 
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
 
Ajánlatkérő, amennyiben az ajánlattevők közötti sorrendet nem befolyásolja, több ajánlattevőt is 
felkérhet a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 
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tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

17.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a 
www.kobanya.hu/Nyilvánosság/Közbeszerzés/Közbeszerzési eljárások/2016 honlapon 
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi. A Kbt. 57. § (2) 
bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek 
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, amiről a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és ajánlatkérő részére 
történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek 
csatolnia kell az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. 

18.) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 

19.) Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-13.00 óra között, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet leadni. 

20.) Az Ajánlattevők csak EUR/GJ-ban tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást HUF-ban fizeti meg, az ajánlattevő ajánlatában 
előre meghatározott napon történő HUF/EUR átváltást alkalmazva. Ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy a molekuladíj esetében az EUR-ban rögzített földgázár 
HUF-ra történő átváltása, mely időpontra/időszakra érvényes HUF/USD MNB 
devizaárfolyamon történik. 

21.) Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli. 

22.) Az ajánlatkérő az ajánlat adását jelen eljárás során nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

23.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem 
engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és 
Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

24.) Az áru természete nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, és az 
ajánlatkérő számára drágább árat is eredményezne a kisebb mennyiségben történő beszerzés. 

25.) Ajánlatkérő jelen eljárásban sem tárgyalást, sem elektronikus árlejtést nem tart, így az 
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálat alá eső ajánlat.  

26.) A nettó ajánlati árat EUR/GJ-ban kérjük megadni, amely a szerződés időtartama alatt 
nem változhat, kivétel ha a rendszerhasználati díj jogszabályváltozás eredményeként változik. 
Az ajánlati ár nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetendő díjakat (energia adót, MSZKSZ 
díjat) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a molekula díjat, a forgalom-független 
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat. 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 
Postai cím: Riadó utca 5. 
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Város: Budapest 
 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország:HU 

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: +36 18828594 

Internetcím (URL): 
 

Fax: +36 18828593 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város: 
 

Postai irányítószám:  Ország: 

E-mail:  
 

Telefon:  

Internetcím (URL): 
 

Fax:  

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. 
rovatot) 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A Kbt. 148. § szerint. 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 
 
Postai cím: 
Riadó utca 5 
Város: 
Budapest 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország:HU 

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: +36 18828594 

Internetcím (URL): 
 

Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:   � � /� � /� � � �  (nap/hónap/év) 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

Hivatalos név:  Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím:  
Város:  
 

Postai irányítószám: 1102 Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:  
 
 

E-mail:  
 

Fax:  

Internetcím (URL): 
 
 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők  

Hivatalos név:  Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 
 
Város: 
Budapest 

Postai 
irányítószám:  

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 
 
 
 

E-mail:  
 

Fax: 

Internetcím (URL): 
 
 
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 
 
Város: 
 

Postai 
irányítószám:  

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:  
 
 
 

E-mail:  
 

Fax:  

Internetcím (URL): 
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IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

 
Hivatalos név: 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
 
 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 
AK07382 

Postai cím: Sütöde utca 4. 
 
Város: Budapest Postai irányítószám:1108 Ország:HU 

 
 

Hivatalos név: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 
 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 
AK20179 

Postai cím: Szent László tér 29. 
 
Város: Budapest Postai irányítószám:1102 Ország: HU 

 
 

Hivatalos név: 
Kőbányai Egyesített Bölcsödék 
 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 
AK20169 

Postai cím:  
Újhegyi stny 15-17. 
 
 
Város:Budapest Postai irányítószám: 1108 Ország: HU 

 
Hivatalos név: 
Kocsis Sándor Sportközpont 
 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 
AK23114 

Postai cím:  
Bihari utca 23. 
 
Város: Budapest Postai irányítószám: 1107 Ország: HU 

 
 
 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------
-------- 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:                                             

Rész száma         Elnevezés:                                                              

1) Rövid meghatározás 

                                                                                   
        

                                                                                   
        

                                                                                   
        

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy � � .� � .� � .� � -�  � � � � -�   � � � � -�  

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

� � .� � .� � .� � -�  
� � .� � .� � .� � -�  
� � .� � .� � .� � -�  
� � .� � .� � .� � -�  

� � � � -�   � � � � -�  
� � � � -�   � � � � -�  
� � � � -�   � � � � -�  
� � � � -�   � � � � -�  

3) Mennyiség  

                                                                                   
        

                                                                                   
        

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül                   Pénznem:             

VAGY:    

                       és                          között  Pénznem:            

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:            vagy napban:            (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        
Kezdés         � � /� � /� � � �      (nap/hónap/év) 
Befejezés     � � /� � /� � � �      (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről 
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------------------------ (Ezt a  mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) -----------
-------------- 

C1. MELLÉKLET 

A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT 
SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK 

2004/18/EK irányelv 
 

Kategóri
a Tárgy 

1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 
2 Szárazföldi közlekedési szolgáltatások 2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a 

futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 
3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 
4 Szárazföldi 3 és légipostai küldemények szállítása 
5 Távközlési szolgáltatások 
6 Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások 4 
7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 
8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5 
9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 
10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 
11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások 

12 
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; 
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki 
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 

13 Reklámszolgáltatások 
14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 
15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon  
16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások; fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások 

Kategóri
a száma 7 Tárgy 

17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 
18 Vasúti szállítási szolgáltatások 
19 Vízi szállítási szolgáltatások  
20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 
21 Jogi szolgáltatások 

                                                
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke szerinti és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos 

pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). 
 Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen 

pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az 
adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt után bármilyen 
formában megkötött,  pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő 
hasznosítja tevékenységi körében,  és  az ellenszolgáltatástteljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 

6 Kivéve a választottbírósági és békéltetési szolgáltatást. 
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete  szerinti szolgáltatási kategóriák. 



HU Hirdetményminta 2 – Ajánlati/részvételi felhívás 25

22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 
23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 
24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 
25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 
26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 

27 Egyéb szolgáltatások 
 

                                                
8 Kivéve a munkaszerződéseket. 
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós 

készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket 
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I. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 
 

1.1 Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 
 
Neve:  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Címe:  1102 Budapest, Szent László tér 29.  
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra  
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230  
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu  
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.h 

 
Acsatolandó iratok és dokumentumok jegyzéke 

 
 
Az ajánlatokat az alábbiakban felsorolt pontok szerint kérjük összeállítani: 
 

Csatolandó iratok és 
dokumentumok 

Megjegyzés 

Tartalomjegyzék 
Oldalszámokat is tartalmazó 
tartalomjegyzék csatolandó 

Felolvasólap 

A Felolvasólap mintáját jelen 
dokumentáció 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírási 
címpéldánya, vagy aláírás-mintája  

Egyszerű másolatban is elegendő 
benyújtani. 

Ajánlatot aláíró személy 
meghatalmazása  

Csak akkor csatolandó, ha nem a 
cégjegyzésre jogosult írja alá az 
ajánlatot (9. sz. melléklet) 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat  

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
EREDETI példány benyújtása 
szükséges!! 
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Csatolandó iratok és 
dokumentumok 

Megjegyzés 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont 
szerinti nyilatkozat  

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció 3. számú melléklete 
tartalmazza. 

Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont 
szerinti nyilatkozat  

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció 4. számú melléklete 
tartalmazza. 

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
ajánlattevői nyilatkozat 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció 5. számú melléklete 
tartalmazza. 
Alkalmasságot igazoló szervezet 
igénybevétele esetén csatolandó az 
alkalmasságot igazoló szervezettel 
kötött szerződéses vagy 
előszerződéses 
kötelezettségvállalást tartalmazó 
okirat az erőforrások 
rendelkezésre állásáról. 

Ajánlattevővonatkozásában a Kbt. 
62.§ (1) - (2) bekezdései szerinti 
kizáró okok fenn nem állásának 
igazolása  

Az ajánlattevő, az alkalmasság 
igazolásában részt vevő alvállalkozó 
vagy más szervezet vonatkozásában 
csak az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot köteles 
benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt 
kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 
Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum mintáját a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint az 
ajánlattevőnek a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: VHR 321.) 8. § a)-n) 



4 

 

Csatolandó iratok és 
dokumentumok 

Megjegyzés 

bekezdései szerint kell igazolnia, 
hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott kizáró 
okok hatálya alá. 
 

Ajánlattevő nyilatkozata 
alvállalkozó vonatkozásában a 
kizáró okok fenn nem állásáról 

A nyilatkozat mintáját a 
dokumentáció 7. számú melléklete 
tartalmazza. 

Ajánlati felhívás III.2.3) pont (M1) 
pontjában meghatározott 
alkalmassági 
minimumkövetelmény igazolása. 

Ajánlatkérő VHR 321. 2.§ (5) 
bekezdése alapján ajánlatkérő 
elfogadja az egyszerű 
nyilatkozatot, az alkalmassági 
követelményeket nem kell az 
egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban feltüntetni. 

Ajánlatban megnevezett 
alvállalkozó, valamint – adott 
esetben – alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének aláírási 
címpéldánya vagy aláírás-mintája 
és adott esetben a képviseletében 
eljáró meghatalmazott(ak) 
meghatalmazása(i) 

 

Konzorciumi megállapodás (adott 
esetben) 

 

Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozat  

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció 8. számú melléklete 
tartalmazza. 

Ajánlattevő nyilatkozata az EUR-
ban rögzített földgázár HUF-ra 
történő átváltásának napjáról 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció 10. számú melléklete 
tartalmazza. 
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Csatolandó iratok és 
dokumentumok 

Megjegyzés 

változásbejegyzési kérelem és a 
felhívásban megjelölt mellékletei 
(adott esetben) 

 

Ajánlati felhívásban kért egyéb 
dokumentumok 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
 

Jelen közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

1. Közös ajánlattétel 
 

Kbt. 35. §(1) „Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 
jelentkezést.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  
 
(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését.  
 
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a 
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.  
 
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.  
 
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek.  
 
(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében 
az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be.  
 
(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
szervezet alapításához.” 
 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,  
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés].  
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2. Értelmező rendelkezések 
 

alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;  
 
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja.  

 
üzleti titok 

Kbt. 44. § „(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra.  
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen  
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,  
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,  
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott  
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat,  
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat,  
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,  
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.  
 
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 
során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására.” 
 
 
*VHR 321 = a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 

 

3. Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások  
 
Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás 
 
Az ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek -, valamint a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, továbbá – adott esetben – az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban csatolnia kell az érvényes 
cégkivonatban szereplő képviseleti jogosultság alapján a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintájának egyszerű másolatát Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, 
aláírás-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettség vállaló nyilatkozatot tesznek, 
vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, 
akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá. 

 
Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot, 
nyilatkozatot az ajánlatban, úgy a meghatalmazott aláírás-képének ellenőrizhetősége 
érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást is az ajánlathoz csatolni kell. 
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Az ajánlatkérő a fenti dokumentumokat az ajánlattevő, Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja 
szerinti alvállalkozó, ill. adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő képviseletében eljáró személy(ek) kötelezettségvállalásra való jogosultságának 
ellenőrzése céljából kéri.  

SZERZŐDÉSTERVEZET 
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Földgáz energia kereskedelmi szerződés1 
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről, az ………………………………. mint földgáz energiavásárló, 
(a továbbiakban: Vevő) 

 Székhelye:  
 Államháztartási azonosító szám  
 Adószáma:  
 Bankszámlaszáma:   
 Képviselője:  
 
Másrészről………………………….Számlafizető2, 
 Székhelye:  
 Adószáma:  
 Bankszámlaszáma:   
 Képviselője: 
 Államháztartási azonosító: 
  
valamint a ……………………………… mint földgáz energiakereskedő(a továbbiakban: 
Eladó) 
 
 Székhelye:   
 Cégjegyzékszáma:  
 Adószáma:  
 Bankszámlaszáma:  
 Földgáz ker. engedély szám:  
 Képviselője: 
 

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

 
Előzmények 

 
Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen 
Szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Ennek megfelelően Felek 
tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különösen az eljárást megindító felhívás 

                                                             
1ajánlatkérőnként külön kerül kitöltésre 

2amennyiben a szerződő és számlafizető nem azonos 
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és a közbeszerzési dokumentáció – annak valamennyi mellékletével együtt – valamint 
Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata, a jelen Szerződés 
részét képezik. Felek rögzítik, hogy az előzőekben említett dokumentumokat fizikailag ugyan 
nem csatolják jelen Szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma mindkét Fél számára ismert. 
Felek tudomásul veszik azt is, hogy eltérés esetén jogviszonyukra a közbeszerzési eljárás 
dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. 
 

I. A szerződés tartalma 
 
1. Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott 
mennyiségű földgáz eladására a Vevő részére, a Vevő által megadott ütemezés szerint. Az 
Eladó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a rendszerirányító, a szállító, 
a tároló és az elosztó a Szerződés szerinti földgázszállítást befogadja és jóváhagyja, illetve 
teljesítse.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. A Szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a 
kárveszély átszállásának helye az Átadási pont. 
 

II. A szerződés időtartama, teljesítési időszak 
 
A Szerződés az aláírás napján lép hatályba. 2016.07.01. 06:00 CET - 2017.09.30. 24:00 CET 
tartó határozott időtartamra szól (lejárat napja). A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 
2016.07.01. 06:00 CET. 
 

III. A földgáz mennyisége és a földgáz minősége 
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a) A szerződéses mennyiség 
A Felek az alábbiakban rögzítik a felhasználási helyekre a szerződéses időszakban 
értékesítendő földgáz mennyiséget (Szerződött Földgáz Mennyiség). 

 
Szerződési időszak A Szerződött Földgáz Mennyiség 

[m3] 

2016.07.01-2017.09.30 630.380 

 
 

b) A felhasználási helyek szerződéses földgáz mennyisége a szerződött havi 
mennyiségek alapján: 
 

Év Hónap 
Szerződött Földgáz 

Mennyiség 
(normál m3) 

Szerződött Földgáz 
Mennyiség  
(MJ)3 

2016 július 
9892  

 augusztus 
8700,8  

  szeptember 
17087,2  

  október 
53443,2  

  november 
66566,4  

  december 
103735,2  

2017 január 
95411,2  

  február 
94515,2  

  március 
73478,4  

  április 
42541,6  

  május 
19030,4  

  június 
10298,4  

 július 
9892  

                                                             
3szerződéskötéskor kerül az ajánlatkérőnkénti mennyiség aktualizálásra, 34,86 MJ/m3 fűtőérték mellett 
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 augusztus 
8700,8  

 szeptember 
17087,2  

2016-2017 szerződött mennyisége: 
630.380 MJ 

 
A felhasználási helyek szerződéses földgáz mennyiségét, valamint a szerződött havi 
mennyiségeket telephelyi szintű bontásban részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A Szerződött Földgáz Mennyiség megengedett eltérése: + 50 %  

 
A lekötött földgáz teljesítmény MJ/h-ra történő átszámítása során 34,86 MJ/m3 fűtőértéket 
kell alkalmazni. 
 
A havi (normál m3) mennyiségeket 34,86 MJ/m3 fűtőértékkel kell átszámítani MJ-ra. 
 

c) Teljesítmény-lekötés 
A Szerződött teljesítmény 
A Felek a felhasználásihely(ek)re az alábbiakban részletezettek szerint rögzítik a 
szerződéses Időszakra Lekötött földgáz teljesítményt: 

fogyasztási hely 
megnevezése 

Fogyasztási 
hely címe 

POD szám (mérési 
pont azonosító) 

Lekötés 
(m3/h) 

lekötés 
MJ/h 

lekötés 
MJ/nap 

Bölcsöde-Óvoda 

1101 Bp 
Salgótarjáni út 
47. 39N061010971000X 

25 871,5 13072,5 

Bölcsöde-Óvoda 
1105 Bp Zsivaj 
utca 1-3. 39N061063491000O 

25 871,5 13072,5 

Általános Iskola 
1101 Bp Üllői 
út 118. 39N0609594850003 

25 871,5 13072,5 

Általános Iskola 

1101 Bp 
Hungária körút 
5. 39N061335497000C 

35 1220,1 18301,5 

Általános Iskola 

1106 Bp 
Jászberényi út 
89. 39N061010857000M 

25 871,5 13072,5 

Általános Iskola 
1103 Bp Kada 
utca 27. 39N061162697000F 

71 2475,06 37125,9 
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Általános Iskola 
1105 Bp. Ihász 
utca 27. 39N060857918000L 

50 1743 26145 

Általános Iskola 
1101 Bp. 
Kőbányai út 38. 39N061010918000Y 

80 2788,8 41832 

Általános Iskola 

1108 Bp. 
Újhegyi stny. 1-
3. 39N060005948000X 

100 3486 52290 

Gimnázium 

1102 Bp. 
Kőrösi Cs.S. út 
28. 39N061015221000Z 

39 1359,54 20393,1 

Fővárosi 
Pedagógiai 
Szakszolgálat 

1108 Bp. Sibrik 
Miklós út 78. 39N061010979000U 

40 1394,4 20916 

Sportközpont 
1107 Bp Bihari 
utca 23 39N0608525400000 

40 1394,4 20916 

Sportközpont 
1105 Bp. Ihász 
utca 24. 39N0609059160008 

25 871,5 13072,5 

Hivatali Épület 
1102 Bp. Szent 
László tér 29. 39N061119403000I 

40 1394,4 20916 

Idősek Otthona 
1108 Budapest, 
Sütöde u. 4. 39N0610110380003 

65 2265,9 33988,5 

 
A Felek a felhasználásihely(ek)re a Vevő hálózatcsatlakozási szerződése alapján alábbiakban 
részletezettek szerint rögzítik a szerződéses Időszakra Vásárolt földgáz teljesítményt és a 
Nyilvántartott földgáz teljesítményt:4 
 

Vásárolt földgáz teljesítmény [m3/h] [MJ/h] [MJ/nap] 

    

    

 

Nyilvántartott földgáz 
teljesítmény 

[m3/h] [MJ/h] [MJ/nap] 

    
    

 
 
                                                             
4szerződéskötéskor kerül kitöltésre a nyertes ajánlattevő által, az elosztótól kapott adatok alapján 
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d) A földgáz minősége 
Az értékesített földgáz minősége megfelel az említett MSZ 1648:2000 2H jelű gázcsoportra 
vonatkozó szabvány előírásainak. A Földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek. 
A felhasználási hely(ek)re irányadó szabvány szerinti Fűtőérték a szerződéses időszakra: 
34,00 +/-5% [MJ/ gnm3] 
 

IV. Rendszerhasználati díjak: 
 

1. 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.  
 
2. A rendszerhasználati díj induló ára: a földgázellátási szerződés aláírásakor a Magyar 
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott vonatkozó határozat alapján, a jelen 
szerződésben szereplő teljesítmények, illetve mennyiségek figyelembevételével: 
 

Fogyasztási hely 
neve 

Fogyasztási 
hely címe 

 
Forgalom 

független RHD 
díjtételek 

 
 

Forgalmi díj 

Bölcsöde-Óvoda 

1101 Bp 
Salgótarjáni út 
47. 

  

Bölcsöde-Óvoda 
1105 Bp Zsivaj 
utca 1-3. 

  

Általános Iskola 
1101 Bp Üllői út 
118. 

  

Általános Iskola 

1101 Bp 
Hungária körút 
5. 

  

Általános Iskola 

1106 Bp 
Jászberényi út 
89. 

  

Általános Iskola 
1103 Bp Kada 
utca 27. 

  

Általános Iskola 
1105 Bp. Ihász 
utca 27. 
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Általános Iskola 
1101 Bp. 
Kőbányai út 38. 

  

Általános Iskola 

1108 Bp. 
Újhegyi stny. 1-
3. 

  

Gimnázium 
1102 Bp. Kőrösi 
Cs.S. út 28. 

  

Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat 

1108 Bp. Sibrik 
Miklós út 78. 

  

Sportközpont 
1107 Bp Bihari 
utca 23 

  

Sportközpont 
1105 Bp. Ihász 
utca 24. 

  

Hivatali Épület 
1102 Bp. Szent 
László tér 29. 

  

Idősek Otthona 
1108 Budapest, 
Sütöde u. 4. 

  

 
3. 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. 
 
4. Amennyiben Vevő valamely felhasználási helyét a földgázellátásból jogszerűen 
kizárják, Vevő abban az esetben is köteles a felhasználási helyre vonatkozó teljesítménydíj 
(forgalom független RHD) gázév végéig történő megfizetésére. 
 

V. Ellenszolgáltatás 
 

1. Az ellenszolgáltatás a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjat tartalmazza. Az 
ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatában ………EUR/GJ, amely a szerződéses 
időszak alatt változatlan. 
 
2. Eladó a földgázt a szerződés időtartama alatt ………..EUR/GJ áron köteles 
értékesíteni. Vevő a földgáz díját havonta HUF-ban fizeti meg. Eladó a tárgyhót követő 
hónap……..napján érvényes árfolyamon jogosult az EUR-t HUF-ra váltani az ajánlatában 
foglaltak szerint. Eladó az átváltás napján nem változtathat a szerződés időtartama alatt. A 
fenti ár a molekula díján felül tartalmazza a rendszerhasználati díjat is. 
 
3. A fenti ellenszolgáltatás nem tartalmazza az ÁFA-t, az energiaadót, amelyeket Eladó 
jogosult Vevővel szemben érvényesíteni, illetve Vevőre áthárítani a mindenkori jogi 
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szabályozással összhangban, függetlenül attól, hogy az érintett adó vagy más közteher, 
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 Vevővel szemben érvényesíteni. 
 
4. Az MSZKSZ díjnak az arra jogosult szervezet általi módosítása esetén Eladó jogosult 
a díjváltozást – módosítással érintett tétel/díjelem díjváltozásnak megfelelően – a 
díjmódosítás hatályba lépésével megegyező időponttal a Vevővel szemben érvényesíteni. 
 
5. A kibocsátásra kerülő számla a földgáz értékén túlmenően tartalmazza a számla 
kibocsátás napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adót 
(energiaadó, ÁFA) és egyéb hatóságilag előírt díjakat.  
 
6. Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136.§ (1) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 
 

VI. Igénybejelentés 
 

Igény bejelentési eltérési díj  
Vevőnek a 100 m3/h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek esetén nincs 
napi igény bejelentési kötelezettsége. 
 

VII. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek 
 
1. A Felek közötti mennyiségi elszámolás alapja a Vevő részére az Átadási Ponton 
átadott földgázmennyiség, illetve az abból számított hőmennyiség képezi, melynek 
meghatározására a területileg illetékes elosztó által szolgáltatott adatok alapján kerül sor. 
 
2. Számlázás pénzneme: HUF 
 
3. Az EUR-ban rögzített gázdíj HUF-ra történő átváltásának módját jelen szerződés 3. sz. 
melléklete tartalmazza.  
 
4. Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki 
gyűjtőszámla alkalmazásával. A számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a 
mérőórák gyári számát, valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos 
felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen 
elkülöníthető legyen, valamint felhasználási helyenként a fogyasztási adatokat. 
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A gyűjtőszámlázás érdekében Vevő köteles az elszámoláshoz szükséges minden adatot a 
tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére bocsátani. 
 
5. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem jogosult a számlák összegébe beszámítani az 
esetleges jóváírásokat, kötbéreket. Eladó az esetleges jóváírás, illetve eladót terhelő kötbér 
összegét a Vevő 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: 
 
6. Havi teljesítménydíj számla  
Fizetési határidő a tárgyhónap első napja 20 napos teljesítési határidővel, figyelemmel aKbt. 
135.§ (3) bekezdésére és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére. A számla közvetített szolgáltatást 
tartalmaz. 
 
7. 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 m3/h lekötött teljesítményű, illetve az alatti felhasználási helyek esetében a 
földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására Eladó a havi részszámlákat az 1. 
számú mellékletében közölt havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált adatok alapján 
állítja ki. 
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 kiállíthatja. 

 
Amennyiben a gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési 
ideje lejárt, az elszámolás alapjául szolgáló földgázmennyiség meghatározása az Eladó 
Üzletszabályzatában, illetve az illetékes földgázelosztói engedélyes üzletszabályzatában 
meghatározott módon történik. 

 
A Számla fizetési határideje a Kbt.135.§ (3) 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 
felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy 
számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket.  
 
Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155.§-ában foglaltak szerint késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. 
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Eladó a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásra vonatkozó követelését engedményezheti 
– kivétel azon rész, amelyre az esetleges alvállalkozók közvetlen kifizetésre való jogosultsága 
fennáll. 

 

VIII. Pótdíjak és szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

1. Vevő által fizetendő pótdíjak – alul-, felülvételezésből eredő pótdíj  
 
Alulvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség – 
szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag molekula díjának 60 %-át, de maximum a 
szerződéses időszakra eső teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére. 
 
Túlvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti maximum mennyiséget meghaladó 
mennyiségre a jelen Szerződés szerinti – szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag 
molekuladíj 25 %-kal növelt díját, de maximum a szerződéses időszakra eső teljes nettó 
ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére. 
 
Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása a szerződés megszűnésekor történik.  

 
2. Eladó által fizetendő kötbérek – minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából 
eredő kötbér 
 
Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel értékesített 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. 
 
Vevő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén Eladó a Szerződés szerinti 
mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át fizeti meg Vevő 
részére. 
 
Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása a szerződés 
megszűnésekor történik, Eladó beszámításra nem jogosult. 
 
A jelen szerződésben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásokhoz képest 
eltérő színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót az 
okozott kár megtérítése alól. 
 

IX. Szerződésszegés és következményei 
 
Szerződésszegés esetei: 
a)Szerződésszegést követ el az Eladó különösen, ha 

 a földgázellátás olyan okból, amelyért az Eladó felelős a szerződésben 
maghatározott időpontban nem kezdődik meg (VIII.2 pont – 
rendelkezésre állási hiba), 
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 a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadását indok nélkül vagy 
jogellenesen korlátozza, illetve szünetelteti (következménye kártérítés), 

 olyan okból, amelyért Eladó felelős, a szerződött mennyiségnél kisebb 
mennyiséget bocsát a Vevő rendelkezésére (VIII.2 pont - alulszállítás), 

 nem a szabványoknak, illetve a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 
műszaki mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű 
az értékesített földgáz (VIII.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 Szerződésben meghatározott 

határidőn túl, késedelmesen tesz eleget (VII.7 pont – késedelmi kamat),  
 a Szerződésben foglalt időszakra meghatározott minimum mennyiségnél 

kevesebb földgáz mennyiséget, illetve a maximum mennyiséget 
meghaladó földgáz mennyiséget vesz át (VIII.1 pont – alul- és 
felülvételezési pótdíj), 

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

 
A súlyos szerződésszegés jogkövetkezményei 
 
A Felek jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek súlyos megszegése esetén a 
szerződésben, a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a rendszerirányító, az elosztó és az 
Eladó általános szerződési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazandóak. 
 
Amennyiben Vevő a számla összegének megfizetésével 30 napot meghaladó mértékű 
késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének az Eladó írásos felszólítása ellenére sem tesz 
eleget, Eladó jogosult a fizetési felszólításban szereplő határidőt követő első 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 történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség 
elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.  
 

X. Szerződés megszűnése, megszüntetése 
 
1. A szerződés megszűnik 

 a 2. pontban meghatározott időpontban (lejárat napja); 
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 bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén; 
 ha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból 

visszavonásra kerül. 
 
2. A szerződés megszüntetése 

 a szerződés – figyelemmel arra, hogy azt a felek határozott időtartamra 
kötik – rendes felmondással nem szüntethető meg, 

 a Kbt. 143.§ (3) bekezdésében meghatározott esetekben,  
 rendkívüli felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése (ha 

valamelyik fél a lényeges kötelezettségének nem tesz eleget) esetén. 
  

3. A rendkívüli felmondásra, szerződésszegésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: 
GET.)rendelkezései az irányadóak. 
 
4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani a Kbt. 143.§ (3) 
bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

4. A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a szerződésből származó valamennyi 
fizetési kötelezettség haladéktalanul esedékessé válik. 
 
5. Kereskedőváltás esetén Eladó köteles a GET. 31/B.§-ában foglaltak szerint eljárni. 
 

XI. Korlátozás 
 
1. A korlátozás a hatályos jogszabályok alapján történhet (jelenleg a módosított 265/2009. 
(XII. 1.) Korm. rendelet). 
 
2. Az egyes Felhasználási helyekre vonatkozó korlátozási kategóriát a jelen szerződés 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
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3. A GET. 95/A. § alapján a vészhelyzet három fokozatba sorolható: a) földgázellátási zavar, 
b) földgázellátási válsághelyzet I. fokozata, c) földgázellátási válsághelyzet II. fokozata. 
 
Földgázellátási zavar (GET. 96. § (1) bekezdése) vagy Földgázellátási válsághelyzet (GET. 
97. § (1)-(2) bekezdése) miatt szükségessé vált felhasználás korlátozást a rendszerirányító 
rendeli el és irányítja, annak végrehajtásáról a rendszerirányító, a földgázszállítói, 
földgáztárolói, és földgázelosztói engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által a korlátozható kategóriába tartozó felhasználói körben meghatározott korlátozási 
sorrendben, a szükséges legkisebb mértékben és időtartamban köteles gondoskodni. A 
jogszabályban előírtaknak megfelelően, a fentiek szerint elrendelt felhasználói korlátozás 
minden esetben a szolgáltatás jogszerű megtagadásának minősül. 
 
4. A megszakítható módon lekötött teljesítmény mértékéig a Vevő felhasználásának 
megszakítása nem minősül korlátozásnak. 
 
5. 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. 
 
6. 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 kapcsolattartója ilyen esetben rövid úton (telefon vagy fax) is értesíthető. 
 

XII. Teljesítés jogszerű megtagadása és vis maior 
 
1. Teljesítés jogszerű megtagadása 
Eladó részben vagy egészben jogszerűen megtagadhatja a teljesítést: 
 
a) ha az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel 
feltételei megszűntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig (pl. Vis 
Maior, Havária), 
 
b) Földgázellátási zavar esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, 
 
 
c) Földgázellátási válsághelyzet esetén a Magyarország Kormánya által elrendelt 
intézkedéseknek megfelelően. 
 
2. Vis Maior 
Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben 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 Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó Fél 
szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során, illetve 
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amennyiben e kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A Vis Maior 
eseményre hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül 
a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. E mentesítés azonban nem 
terjed ki a jelen pontban rögzített értesítési kötelezettség elmulasztására vagy a jelen 
Szerződés alapján esedékes bármely összeg kifizetésének elmulasztására. Nem minősül Vis 
Maiornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, felhatalmazások 
hiánya, illetve a Vevő pénzügyi nehézsége. 
 
3. Lehetetlenülés 
A teljesítés lehetetlenné válásának esetére a szerződéskötéskor hatályos Ptk. rendelkezései 
irányadóak. Az átmeneti lehetetlenülés nem eredményezi a szerződés megszűnését. 
 
4. Havária 
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 elvárhatót 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. 
 

XIII. 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 kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei 
teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.  
 

XIV. A Felek közötti kapcsolattartás módja, és a szerződés módosítása 
 

1. Az Eladó kapcsolattartója 
 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

      Eladó ügyfélszolgálatának elérhetősége: 
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A Vevő kapcsolattartója 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

 
2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és 
kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés 
alapján járnak el. 
 
3. A jelen Szerződés teljesítése során Felek fent megjelölt kapcsolattartóik útján járnak el. 
 
4. A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező minden, a Szerződés 
teljesítését érintő változásról egymást kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni. Felek írásos 
értesítésnek tekintik a telefaxon, az olvasás visszaigazolása mellett megküldött elektronikus 
levélben, a postai úton, valamint személyesen kézbesített levél útján történő közléseket. A 
közlés a címzetthez történő megérkezéssel tekinthető kézbesítettnek. Ennek tényét a közlő Fél 
köteles bizonyítani. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a 
mulasztó Felet terheli. 
 
5. A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján 
lehetséges a Kbt. 141. §-a szerinti korlátozások figyelembe vételével.  
 

XV. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése  
 
A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A Szerződésben nem, vagy eltérően nem 
szabályozott kérdésekben, illetve a szerződésben szereplő fogalmak tekintetében a GET. és az 
annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet, a földgáz 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 foglalt jogaival nem él, ez 
nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve 
bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről. 
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XVI. Vegyes rendelkezések 
A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 6 példányban jóváhagyólag írják alá. 
 
Kelt:  
 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Vevő 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat  
Kovács Róbert polgármester megbízásából  

Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Eladó 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

  Végh Erzsébet 
  osztályvezető 

 

 

Szakmai és jogi szignáló: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Hegedűs Károly 

aljegyző 

dr. Aziz-Malak Nóra 

jogász 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája 
2. sz. melléklet: Korlátozási kategória felhasználási helyenként 
3. sz. melléklet: Az EUR-ban rögzített földgázár HUF-ra történő átváltásáról 
4. sz. melléklet: kiegészítő megállapodás 
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1. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája 

fogyasztási hely 
megnevezése 

Fogyasztási 
hely címe 

az ajánlattételkor 
hatályos 

kereskedő 
megnevezése 

korlátozási 
besorolás 

POD szám (mérési 
pont azonosító) 

Tervezett 
fogyasztás a 
szerződéses 

időszakra (m3) elosztó 
megnevezése 

elosztó 
székhelye 

Bölcsöde-Óvoda 

1101 Bp 
Salgótarjáni út 
47. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061010971000X 

23523 
FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Bölcsöde-Óvoda 
1105 Bp Zsivaj 
utca 1-3. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061063491000O 

22468 
FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Általános Iskola 
1101 Bp Üllői 
út 118. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N0609594850003 

47968 
FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Általános Iskola 

1101 Bp 
Hungária körút 
5. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061335497000C 

42126 
FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Általános Iskola 

1106 Bp 
Jászberényi út 
89. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061010857000M 

27698 
FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Általános Iskola 
1103 Bp Kada 
utca 27. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061162697000F 

58444 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Általános Iskola 
1105 Bp. Ihász 
utca 27. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N060857918000L 

78124 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 
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Általános Iskola 

1101 Bp. 
Kőbányai út 
38. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061010918000Y 

76736 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Általános Iskola 

1108 Bp. 
Újhegyi stny. 
1-3. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N060005948000X 

146150 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Gimnázium 

1102 Bp. 
Kőrösi Cs.S. út 
28. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061015221000Z 

19963 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat 

1108 Bp. Sibrik 
Miklós út 78. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N061010979000U 

29430 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Sportközpont 
1107 Bp Bihari 
utca 23 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. VI. 39N0608525400000 

52852 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Sportközpont 
1105 Bp. Ihász 
utca 24. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. VI. 39N0609059160008 

26656 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Hivatali Épület 
1102 Bp. Szent 
László tér 29. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. VI. 39N061119403000I 

31954 
FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 

Idősek Otthona 
1108 Budapest, 
Sütöde u. 4. 

E.ON 
Energiakereskedelmi 
Kft. nem korlátozható 39N0610110380003 

103883 FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft 

1081 Bp II. János Pál 
pápa tér 20. 
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2. sz. melléklet: Korlátozási kategória felhasználási helyenként 
Mérési pont azonosító I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Nem 

korlátozható 

39N061010971000X         X 

39N061063491000O         X 

39N0609594850003         X 

39N061335497000C         X 

39N061010857000M         X 

39N061162697000F         X 

39N060857918000L         X 

39N061010918000Y         X 

39N060005948000X         X 

39N061015221000Z         X 

39N061010979000U         X 

39N0608525400000      X    

39N0609059160008      X    

39N061119403000I      X    

39N0610110380003         X 
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kategóriánkénti lekötés 
(m3/h) 

     105   580 
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3. sz. melléklet: Az EUR-ban rögzített földgázár HUF-ra történő átváltásáról5 

 
Felek közös megegyezéssel rögzítik, hogy az EUR-ban rögzített földgázár HUF-ra történő 
átváltása 
 
a tárgyhónapot követő hónap … napján érvényes hivatalos MNB HUF/EUR 
devizaárfolyamon történik. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra, bankszünnapra vagy 
devizakereskedési szünnapra esik, akkor a következő munkanapon érvényes hivatalos MNB 
HUF/EUR devizaárfolyamon történik az átváltás. 
 
a tárgyhónapot követő hónap 1-5. napjain érvényes hivatalos MNB HUF/EUR 
devizaárfolyam számtani középértékén történik. 
 
 
…………………….. 2016. ……………… hó …… nap 
 
 ……..………………...... 

cégszerű aláírás 

 
 

 
 

 
 

                                                             
5nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 
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4. sz. melléklet: Kiegészítő megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről  

Konzorciumi tagok A tagok székhelye: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

 

1108 Bp Újhegyi stny. 15-17. 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

 

1102 Bp Szent László tér 29. 

 

Kocsis Sándor Sportközpont 

 

1107 Bp Bihari utca 23. 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 

 

1102 Bp Szent László tér 29. 

 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

 

1108 Budapest, Sütöde utca 4. 

 

a konzorcium vezetője: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat(székhelye: 
1102 Bp. Szent László tér 29.) továbbiakban, mint Vevők Konzorciuma, 

másrészről pedig a……………………… (székhely: ……………); cégjegyzékszám: Cg. 
……………; adószám:………………; képviseli: ……………), a továbbiakban, mint Eladó – 
együttesen Felek - között a mai napon az alábbiak szerint: 

Felek rögzítik, hogy a Vevők Konzorciuma a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárást indított 
2016. február …………. napján az Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2016/S ……… szám alatt 
megjelent felhívással a 2016.07.01. 06:00 CET – 2017.09.30. 24:00 CET időszakra 
vonatkozóan 15db felhasználási helyre történő földgáz értékesítésére mindösszesen 630.380 
m³mennyiségben. Az eljárást megindító felhívásban a Vevők Konzorciuma rögzítette, hogy a 
megadott mennyiségtől pozitív irányba a Vevők Konzorciuma által igénybe vett gáz összes 
mennyisége +50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.  

A Felek rögzítik, közbezserzési eljárás nyertes ajánlattevője Eladó lett. 
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2. Felek megállapodnak, hogy Eladó az 1. pontban körülírt, közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően, az egyes földgáz energia kereskedelmi szerződéseket, mint egyedi 
szerződéseket a Vevők Konzorciumának tagjaival, mint Vevőkkel külön-külön az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a nyertes ajánlatban foglalt 
feltételeknek megfelelően köti meg. Erre figyelemmel a Vevők Konzorciumának tagjaival 
egyedi szerződéseket köt, melyek aláírására a konzorciumi tagok intézmény vezetői 
jogosultak és egyben kötelesek. 
 

3. A felek megállapodnak abban, hogy  
 

a) az Eladó és a Vevők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi földgáz energia 
kereskedelmi szerződések III. pontja az adott szerződésben Vevőként szereplő 
konzorciumi tag felhasználási helyeinek szerződéses földgáz mennyiségét 
tartalmazza.  
 

b) az Eladó és a Vevők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi földgáz energia 
kereskedelmi szerződések III. pontja az adott szerződésben Vevőként szereplő 
konzorciumi tag által szerződött földgáz mennyiség megengedett eltérésének 
mértékét tartalmazza. 

 
c) az Eladó és a Vevők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi földgáz energia 

kereskedelmi szerződések VIII.1. pontjában szereplő alul-, felülvételezésből 
eredő pótdíjfizetési kötelezettség és annak elszámolása a Vevők 
Konzorciumának tagjai által együttesen szerződött összes mennyiségre 
vonatkozik. 

 
d) ha valamely konzorciumi tagnak alul-, felülvételezésből eredő pótdíjfizetési 

kötelezettsége keletkezik az egyedi szerződésében rögzített mennyiséghez 
képest, de konzorciumi szinten – a Vevők Konzorciumának tagjai által 
együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve – az alul-, felülvételezés 
esete nem áll fenn, akkor az érintett konzorciumi tag mentesül az alul-, 
felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség alól. 

 
e) amennyiben konzorciumi szinten – a Vevők Konzorciumának tagjai által 

együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve – az alul-, felülvételezés 
esete fennáll, akkor kizárólag az alul-, felülvételezéssel érintett konzorciumi 
tagot terheli az egyedi földgáz energia kereskedelmi szerződések 8.1. 
pontjában szereplő alul-, felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség; 
azaz az alul-, felülvételezéssel nem érintett konzorciumi tagokat mint 
Vevő(ke)t az egyedi földgáz energia kereskedelmi szerződések 8.1. pontjában 
szereplő alul-, felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség ez esetben 
nem terheli. 

 
4. A jelen szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdésben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2016.………….. hó ….. napja 

 

………………………………….. 

Eladó 
képviseletében 

 
…………………………………………… 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Konzorcium  tagja 
Vevő 

 
……………………………………………….. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 

Konzorcium tagja  
Vevő  

 
 

 

………………………………………………. 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Konzorcium  tagja 
Vevő  

 

 

……………………………………………… 
Kocsis Sándor Sportközpont  

Konzorcium  tagja 
Vevő 

 
 

 
 

……………………………………………. 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Konzorcium  tagja 
Vevő 
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NYILATKOZATMINTÁK 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Felolvasólap 
Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő címe: 
 

 

Eljárás tárgya:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított 
„Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
 
A felolvasólapon szereplő, értékelésre kerülő számszerűsíthető ajánlati tartalmi elemek: 
 

 
 

a földgáz nettó fix egységára 
rendszerhasználati díjjal együtt 

 
 

EUR/GJ 

 
 
 
 
……………………….., 2016.....………………….  
 …………………………….. 
 cégszerű aláírás 
 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre 
feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozat 

 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………)mint 
ajánlattevőcégjegyzésre jogosult /meghatalmazott 6képviselője – az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel  
 

k i j e l e n t e m ,   
 

hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatot 
nyújtunk be a 
 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Földgáz 
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokbanrendelkezésre bocsátott feltételeket teljes egészében elfogadjuk és az 
ismertetett információkat minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű 
ajánlattétel vonatkozásában. 
 
A szerződés teljesítését a felolvasólapon meghatározott díj ellenében vállaljuk. 
 
Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és 
képesek vagyunk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezetben 
meghatározott feltételek szerint szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni.  
 
Ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártát követő 30. napig tartjuk fenn. 
 
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 25. § rendelkezései alapján, hogy 
szervezetünkkel/személyemmelszemben nem áll fenn a Kbt. 25. § rendelkezései szerinti 
összeférhetetlenség. 
 

……………………….., 2016......………………….  
 …………………………….. 

 cégszerű aláírás 

                                                             
6 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. . 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) a) pontjára vonatkozóan 

 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő7 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ajánlatkérő által indított „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
n y i l a t k o z o m ,   

 
hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót  

 
VESZ IGÉNYBE 
NEM VESZ IGÉNYBE. (megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy jelölje meg hogy a 
közbeszerzés mely részének, részeinek teljesítéséhez veszi igénybe az alvállalkozót: 

Nyilatkozom a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe8: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 
 
…………………….. 2016. ……………… hó …… nap 
 

................................................................ 
cégszerű aláírás 

 
 

 

 
 

 
                                                             
7Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy 
által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
8 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontjára vonatkozóan 

 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint 
ajánlattevő9cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
 

 
n y i l a t k o z o m ,   

 
hogy a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint megjelölt rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozó 

 Neve: ……………………………………………………………………….. 
 Címe: ……………………………………………………….......................... 

 
 
 
…………………….. 2016. ……………… hó …… nap 
 

................................................................ 
cégszerű aláírás 

                                                             
9 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. 
A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. . 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján 
 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint 
ajánlattevő10cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
 

n y i l a t k o z o m ,   
 
hogy az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában meghatározott alábbi alkalmassági 
követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk 
megfelelni11: 
 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

 (M1) pontja (referencia): 
 

o Szervezet megjelölése* (név, cím): 
VAGY  

NINCS ILYEN SZERVEZET 
 
 
 
…………………….. 2016. ……………… hó …… nap 
 
 ……..………………...... 

cégszerű aláírás 

                                                             
* Amennyibe ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet 
kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
* a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt 
a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 67.§ (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak 
ezt kell alátámasztania. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan 
beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási 
adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ], dátum [ ], [ ] oldal,  
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....] 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági 
szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz: 
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Név: a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 
A közbeszerzés megnevezése vagy 
rövid ismertetése4: 

„Földgáz energia beszerzése” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő által az 
aktához rendelt hivatkozási szám 
(adott esetben)5: 

--- 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 
Név: [ ] 
Uniós adószám (HÉA-azonosító 
szám), adott esetben: 

[ ] 

Ha nincs uniós adószám (HÉA-
azonosító szám), kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám 
feltüntetését, adott esetben, ha 
szükséges. 

[ ] 

1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus 
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szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 
tájékoztató, vagySzerződésről szóló hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként 
alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy 
a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös 
közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 

Postai cím: [......] 
Kapcsolattartó személy vagy 
személyek6: 

[......] 

Telefon: [......] 
E-mail cím: [......] 
Internetcím (adott esetben): [......] 
Általános információ: Válasz: 
A gazdasági szereplő mikro-, kis- 
vagy középvállalkozás7? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Csak ha a közbeszerzés 
fenntartott8: A gazdasági szereplő  
védett műhely, szociális 
vállalkozás9 vagy védett 

[ ] Igen [ ] Nem 
 
 
 
[...] 
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munkahely- 
teremtési programok keretében 
fogja teljesíteni a szerződést?  
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű  
munkavállalók százalékos aránya? 
 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, 
hogy az érintett munkavállalók a 
fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
mely kategóriájába vagy 
kategóriáiba tartoznak. 

 
 
[....] 

Adott esetben, a gazdasági szereplő 
szerepel-e az elismert (minősített) 
gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e 
azzal egyenértékű igazolással (pl. 
nemzeti (elő)minősítési rendszer 
keretében)? 

[ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem alkalmazható 

Ha igen:  
Kérjük, válaszolja meg e szakasz 
további részeit, e rész B. 
szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, 
adott esetben töltse ki az V. részt, 
valamint mindenképpen töltse ki 
és írja alá a VI. részt. 
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a) Kérjük, adott esetben adja meg a 
jegyzék vagy az igazolás nevét és a 
vonatkozó nyilvántartási vagy 
igazolási számot: 

a) [......] 

b) Ha a felvételről szóló igazolás 
vagy tanúsítvány elektronikusan 
elérhető, kérjük, tüntesse fel: 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

c) Kérjük, tüntesse fel a 
referenciákat, amelyeken a felvétel 
vagy a tanúsítás alapul, és adott 
esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést10: 

[......][......][......][......] 
c) [......] 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az 
összes előírt kiválasztási 
szempontra kiterjed? 

 
d) [ ] Igen [ ] Nem 

6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor 
szükséges. 
7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból 
szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 
éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves 
forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, 
és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg 
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az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. 
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 
beilleszkedése. 
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 

Ha nem:  
Ezen kívül kérjük, 
hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki 
a hiányzó információt a IV. rész 
A., B., C. vagy D. szakaszában az 
esettől függően, 

 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt 
előírják: 

e) [ ] Igen [ ] Nem 

e) A gazdasági szereplő tud-
e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és 
adók megfizetéséről, vagy meg 
tudja-e adni azt az információt, 
amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, hogy 
közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ 

 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......][......] 
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elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 
Részvétel formája: Válasz: 
A gazdasági szereplő másokkal 
együtt vesz részt a közbeszerzési 
eljárásban?11 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 
Ha igen:  
a) Kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő csoportban betöltött 
szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ...): 

a): [......] 

b) Kérjük, adja meg, mely 
gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt 
részt vevő csoport tagjai: 

b): [......] 

c) Adott esetben a részt vevő 
csoport neve: 

c): [......] 

Részek Válasz: 
Adott esetben annak a résznek 
(azoknak a részeknek) a 
feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

[ ] 
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B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 
Teljes név; 
a születési idő és hely, ha 
szükséges: 

[......];  
[......] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [......] 
Postai cím: [......] 
Telefon: [......] 
E-mail cím: [......] 
Amennyiben szükséges, részletezze 
a képviseletre vonatkozó 
információkat (a képviselet formája, 
köre, célja 

[......] 

11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 

stb.):  

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 
Az alábbi IV. részben feltüntetett 
kiválasztási kritériumoknak és 
(adott esetben) az alábbi V. részben 

[ ]Igen [ ]Nem 
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feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során 
a gazdasági szereplő igénybe veszi-
e más szervezetek kapacitásait? 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 
aláírva. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő 
vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, 
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is12. 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 
Szándékozik-e a gazdasági szereplő 
a szerződés bármely részét 
alvállalkozásba adni harmadik 
félnek? 

[ ]Igen [ ]Nem 
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 Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a 
javasolt alvállalkozókat: 

 [...] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és 
B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállalkozói kategóriára) nézve. 

III. rész: Kizárási okok 
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 
1. Bűnszervezetben való részvétel13; 
2. Korrupció14; 
3. Csalás15; 
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 

12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. 
pont. 
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő 
korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a 
Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 
2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében 
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meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató 
ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke 
értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

Az irányelv 57. cikke (1) 
bekezdésében foglalt okokat 
végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott 
ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági 
szereplőt vagy a gazdasági szereplő 
igazgató, vezető vagy felügyelő 
testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban 
való döntéshozatalra vagy azok 
kontrolljára vonatkozó jogkörrel 
rendelkező tagját a fent felsorolt okok 
valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel 
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlenül meghatározott kizárás 
időtartama továbbra is alkalmazandó? 

[ ] Igen [ ] Nem 
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......][......]19 

Amennyiben igen, kérjük,20 adja 
meg a következő információkat: 

 
a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ] 
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a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 
1-6. pontok közül melyik érintett, 
valamint az ítélet okát (okait), 

 

b) Határozza meg az elítélt személyét 
[ ]; 

b) [......] 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett 
pont(ok) [ ] 

 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......][......]21 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági 
szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok 
ellenére igazolják 
megbízhatóságát22 (Öntisztázás)? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 
ezeket az intézkedéseket23: 

[......] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG 
MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

Adó vagy társadalombiztosítási 
járulék fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő [ ] Igen [ ] Nem 
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összeskötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind a 
székhelye szerinti országban, mind 
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató 

16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 
(HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok 
magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, 
bűnsegélyt vagy kísérletet. 
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 
2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében 
meghatározottak szerint. 
19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban. 
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. 
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ajánlatkérő tagállamában, ha ez 
eltér a székhely szerinti országtól? 

 

 Adók Társadalombiztosítási hozzájárulás 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

  

a) Érintett ország vagy tagállam a) [......] a) [......] 
b) Mi az érintett összeg? b) [......] b) [......] 
c) A kötelezettségszegés 
megállapításának módja: 

  

1) Bírósági vagy 
közigazgatási határozat: 

  

- Ez a határozat jogerős és 
végrehajtható? 

c1) [ ] Igen [ ] 
Nem 

c1) [ ] Igen [ ] Nem 

- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát. 

- [ ] Igen [ ] 
Nem 

- [ ] Igen [ ] Nem 

- Ítélet esetén, amennyiben erről  
közvetlenül rendelkezik, a 
kizárási időtartam hossza: 

- 
 
- 

[......] 
 
[......] 

- 
 
- 

[......] 
 
[......] 

2) Egyéb mód? Kérjük, 
részletezze: 

c2) [...] c2) [...] 

d) Teljesítette-e a gazdasági 
szereplő kötelezettségeit oly 
módon, hogy az esedékes adókat, 
társadalombiztosítási járulékokat és 
az esetleges kamatokat és 
bírságokat megfizette, vagy ezek 

d) [ ] Igen [ ] 
Nem 
 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: 
[......] 

d) [ ] Igen [ ] Nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezze: [......] 
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megfizetésére kötelezettséget 
vállalt? 
Ha az adók vagy 
társadalombiztosítási járulékok 
befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 
 
[......][......][......] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 
KAPCSOLATOS OKOK25 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 
hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 
takarhat. 

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása 
szerint megszegte-e 

[ ] Igen [ ] Nem 

kötelezettségeit a környezetvédelmi, a 
szociális és a munkajog terén26? 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? 
 
[ ] Igen [ ] Nem 
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Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [......] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

[ ] Igen [ ] Nem 

24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében 
hivatkozottak szerint 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely 
hasonló helyzetben van27, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

 

- Kérjük, részletezze: - [......] 
- Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és 

- [......] 
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üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére28. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést29? 

[ ] Igen [ ] Nem, 

Ha igen, kérjük, részletezze: [......] 
 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket? 
[ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [......] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más 
gazdasági szereplőkkel? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 
 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket? 
[ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [......] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyenösszeférhetetlenségről30 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

[ ] Igen [ ] Nem 
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fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 
Nyújtott-e a gazdasági szereplő 
vagy valamely hozzá kapcsolódó 
vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon 
a közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett 
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési 
követelést 

[ ] Igen [ ] Nem 

27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek 
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés 
lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés 
teljesítésére. 
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatározásait. 
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
jelzettek szerint. 
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vagy egyéb hasonló szankciókat? 
 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

 
[...] 

 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 
[ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [......] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 

[ ] Igen [ ] Nem 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve 
a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 

 

b) Nem tartott vissza ilyen információt,  
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő 
iratokat, és 

 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető 
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információkat szolgáltatni, amelyek 
érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 
döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK 
NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 
Vonatkoznak-e a gazdasági 
szereplőre azok a tisztán nemzeti 
kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok 
meghatároznak? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
 
[......][......][......]31 

Amennyiben a tisztán nemzeti 
kizárási okok fennállnak, tett-e a 
gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, 
ismertesse ezeket az 

[......] 
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intézkedéseket: 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat 
a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki 
kellene töltenie: 

31 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

Minden előírt kiválasztási 
szempont teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási 
szempontoknak: 

[ ] Igen [ ] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység 
végzésére 

Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés [...] 
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helye szerinti tagállamának 
vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába32: 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

[ ] Igen [ ] Nem 

A gazdasági szereplőnek 
meghatározott engedéllyel kell- e 
rendelkeznie vagy meghatározott 
szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő 
letelepedési helye szerinti 
országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa? 

 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, 
hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] 
Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

 

 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 
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A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 

[......] év: [......] árbevétel: [......][...] 
pénznem  
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

Vagy (évek száma, átlagos árbevétel): 
[......],[......][...] pénznem 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő33(): 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

2a) A gazdasági szereplő éves 
(„specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett 
üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az előírt 
pénzügyi évek tekintetében a következő: 

[......] év: [......] árbevétel: [......][...] 
pénznem  
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

Vagy  

32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági 
szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek 
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is meg kell felelniük. 
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 
teszik. 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
évben a következő34: 

(évek száma, átlagos árbevétel): 
[......],[......][...] pénznem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, 
kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének 
dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte 
üzleti tevékenységét: 

[......] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott pénzügyi 
mutatók35tekintetében a gazdasági szereplő 
kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) 
a következő(k): 

(az előírt mutató azonosítása - x és 
y36 aránya - és az érték): [......], 
[......]37 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 
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5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 
összege a következő: 

[......],[......][...] pénznem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

[......] 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban esetlegesen meghatározott 
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási 
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz:  
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): [...] 

 

A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a Munkák: [......]  
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meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: 
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére 
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre 
áll, kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

 

34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.  

35 Pl. az eszközök és a források aránya.  

36 Pl. az eszközök és a források aránya.  

37 Kérjük, szükség szerint ismételje.  

38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.  

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): [...] 

 

A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági szereplő a  Leírás összegek dátumok megrendelők   

meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat 
végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a 
dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket40: 

       

2) A gazdasági szereplő a következőszakembereket vagy 
műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös tekintettel a 
minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: 

[......]  
 
[......] 

 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések 
esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy 
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műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a 
következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi 
és kutatási létesítményei a következők: 

[.....]  

4) A gazdasági szereplő a következőellátásilánc-irányítási és 
ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése 
során: 

[......]  

5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő 
szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: 

  

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki 
kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére 
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42elvégzését. 

[ ] Igen [ ] Nem  

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

  

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy(a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 

a) [......]  

b) Annak vezetői személyzete: b) [......]  
7) A gazdasági szereplő a következőkörnyezetvédelmi 
intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[......]  

8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi-
létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:  
[......],[......], 
[......],[......], 
[......],[......], 
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Év, vezetői létszám: 
[......],[......], 

39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 
évnél régebbi tapasztalatot. 

 

40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

 

41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő 
vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában 
meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 

 

42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató 
székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 

 

 [......],[......],  
[......],[......] 

 

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki 
felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 
szerződés teljesítéséhez: 

[......]  

10) A gazdasági szereplő a szerződés következőrészére (azaz 
százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést 
kötni43: 

[......]  

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: [ ] Igen [ ] Nem  
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre 
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

[ ] Igen [ ] Nem  

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a  
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rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[......][......][......]  

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: [ ] Igen [ ] Nem  
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert 
hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy 
szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a 
termékek megfelelőségét? 

  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy 
milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 

[...] 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

  

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési 
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő [ ] Igen [ ] Nem 
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olyan, független testület által 
kiállított igazolást, amely tanúsítja, 
hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára 
biztosított hozzáférésére vonatkozó 
szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja 
meg ennek okát, valamint azt, hogy 
milyen egyéb bizonyítási eszközök 
bocsáthatók rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert 

[......] [......] 

43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a 
szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe 
veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra 
nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. 
szakaszát. 

illetően:  
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[......][......][......] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő 
olyan, független testület által 
kiállított igazolást, amely tanúsítja, 
hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési 

[ ] Igen [ ] Nem 
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rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja 
meg ennek okát, valamint azt, hogy 
milyen egyéb bizonyítási eszközök 
bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési 
rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 

 
[......] [......] 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  
[......][......][......] 

 

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 
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A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
A számok csökkentése Válasz: 
A gazdasági szereplő a következő 
módon felel meg a részvételre 
jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó 
objektív és 
megkülönböztetésmentes 
szempontoknak vagy szabályoknak: 

[....] 

Amennyiben bizonyos 
tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, 
tüntesse fel mindegyikre nézve, 
hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 

[ ] Igen [ ] Nem45 

 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások valamelyike elektronikus 
formában rendelkezésre áll44, 
kérjük, hogymindegyikre nézve 
adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  
[......][......][......]46 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti 
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II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. 
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy 

44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a 
kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé 
teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, 
ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást. 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő 
szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési 
dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás 
azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 
Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......] 

48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti 
végrehajtásától függően. 
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7.SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 
62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról 

 
 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő12 
cégjegyzésre jogosult képviselőjea Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ajánlatkérő által indított „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

n y i l a t k o z o m ,   
 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 
 
……………………….., 2016......………………….  
 

 …………………………….. 
     cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
 
 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az 
ajánlathoz! 

 

                                                             
12Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról 
 
Alulírott……………………….., mint a(z) …………………………………… (cég neve és 
székhely) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselőjea Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Földgáz energia beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján 
 

 
n y i l a t k o z o m,hogy 

 
a(z) ….......................................... ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról szóló 2004. évi 
XXXIV. (Kkvt.) törvény 2-3. §-ai értelmében: 
 

- mikrovállalkozásnakminősül 
- kisvállalkozásnak minősül 

- középvállalkozásnakminősül 
- nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. 

 
…………………….. 2016. ……………… hó …… nap 
 
 ……..………………...... 

cégszerű aláírás 

 A megfelelő szövegrész aláhúzandó!  
 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az 
ajánlathoz! 
 
Megjegyzés: 
/A kis- és középvállalkozások meghatározása 
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), 
valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
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b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat 
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-
külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában 
meghatározott befektetők részesedése esetében. 

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és 
középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti 
KKV-t kell érteni./  
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) 
________________________________________ (székhely: 
______________________________) ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 
______________________________), hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 

 képviselőjének aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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10.SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Az EUR-ban rögzített földgázár HUF-ra történő átváltásáról13 
 
Felek közös megegyezéssel rögzítik, hogy az EUR-ban rögzített földgázár HUF-ra történő 
átváltása 
 
a tárgyhónapot követő hónap … napján érvényes hivatalos MNB HUF/EUR 
devizaárfolyamon történik. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra, bankszünnapra vagy 
devizakereskedési szünnapra esik, akkor a következő munkanapon érvényes hivatalos MNB 
HUF/EUR devizaárfolyamon történik az átváltás. 
 
a tárgyhónapot követő hónap 1-5. napjain érvényes hivatalos MNB HUF/EUR 
devizaárfolyam számtani középértékén történik. 
 

 
…………………….. 2016. ……………… hó …… nap 
 
 ……..………………...... 

cégszerű aláírás 

 

                                                             
13nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 
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számlafizet6 
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címe 
fogyasztási hely 

megnevezése 

Kőbányai Egyesített 
Bölcsödék 

Kőbányai Egyesített 
Bölcsödék 

Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai 

Önkomlán) zat 

Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai 
Onkom1ányzat 

Budapest Főváros X 
kenilet Köbánvai 
Onkonnányz~t 

Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai 

Onkormánvzat 

Budapest F óváros X 
kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

Budapest Főváros X 
kerulet Köbánya1 

Onkormánvzat 
Budapest Főváros X 

kenilet Köbánym 
Onkonnánvzat 

Budapest Fő város X. 
kerület Kőbányai 

Onkonnánvzat 
Budapest Főváros X. 

kerület Köbánym 
Onkom1ánvzat 

Kocs1s Sándor 
Sportközpont 

Kocsis Sándor 
Sportkózpont 

Budapest Kőbányai 
Önkonnányzat 

Polgármesteri Hivatal 

Köbánya1 Sz1várván~ 
Nonprofit Kft 

varható hav1 mennnsC_g 
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ll 08 Bp Újhegyi 
Kőbánvai 

1108 Bp Újhegyi stny 15-~E~yes.~Íett 
17. Boicsadék stnv 15-17 IBőlcsóde-Óvoda 

Köbánvai 

ll OK Bp Újhegyi stny 15-1 E~'}·es.~Íett 
l 7. Boicsődék 

ll 08 Bp Újhegy1 
stnv 15-17 l Bölcsőde-Óvoda 

ll 02 Bp Szcnt 1102 Bp Szcnt László tér ~~óbányai 
29. Onkonnánvzat László tér 29. l Általános Iskola 

1102 Bp Szcnt László tér l Kőbányai 11102 Bp Szent 
29. Önkonnánvzat László tér 29. !Általános Iskola 

1102 Bp Szcnt László tér l Kőbányai 11102 Bp Szcnt 
29. Önkonnánvzat László tér 29. !Általános Iskola 

ll 02 Bp Szcnt László tér l Kőbányai lll 02 Bp Szent 
29 Önkonnánuat László tér 29 l Általános Iskola 

ll 02 Bp Szcnt László tér l ~óbányai 1'1, 02 Bp Szcnt 
29. Onkonnánvzat Laszló tér 29 

ll 02 Bp Szent László tér l ~óbányai lll 02 Bp Szcnt 
29. Onkonnánvzat László tér 29 

1102 Bp Szcnt László tér ~~óbányai 11102 Bp Szent 
29. Onkonnánvzat László tér 29. 

ll 02 Bp Szent László tér l Kőbányai lll 02 Bp Szent 
29 Önkormánvzat László tér 29 

ll 02 Bp Szcnt László tér l ~óbányai lll 02 Bp Szcnt 
29. Onkonnányzat László tér 29 

ll 07 Bp Bihari utca 23 

ll 05 Bo Ihász utca 24 

Kocsis Sándor 
Sportközpont 1107 Bp B1han 

utca 23 

Kocsis ~án dor lll 05 Bp Ihász 
Sportkózpont utca 24 

Köbán\·ai 
1102 Bp Szent 

Altalános Iskola 

Általános Iskola 
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GinmáziUm 

Fővárosi Pedagógiai 
Szakszol_gálat 

Sportközpont 

Sportközpont 

JI 02 Bp Szcnt László tér l P~lgá~1esteri 
29 Hn ... atal László tér 29. l Hi•atah Épilk't 

Köbánym 
ll 08 Budapest Slitódc u.l Szivárvány 
4. Nonprofit Kft 

ll 08 Budapest. 
Siltódc u. 4 l Idősek Otthona 

Jelenlee:i szolJzáltató (enen!:ia kereskedő 

Fo2yasztási hely címe l me2nevezése székhelye 

EON 

korlátozási 
besorolás 

POD szám (mérési pont 
azonosító) 

ll O l Bp Salgótarjáni l Energiakeresked ll 051 Bp Széchenyi István 
út 47. clmi Kft. tér 7-8. Inem korlátozható I39N061010971000X 

E. ON 
1105 Bp Zsivaj utca 1-~Enc_rgiakcrcsked 11051 Bp Széchenyi István 
3. clm1 Kft tér 7-8. nem korlátozható I39N06l0634910000 

E.ON 

.. . Ene.rgiakcrcskcd ll 051 Bp Széchenyi István 
1101 BpUllő1út IIR.Ielm1Kft tér7-8 nem korlátozható I39N0609594850003 

EON 
Il_ O l Bp Hungána l Energmkereskcd ll 051 Bp Széchenyi István 
körút 5 elmt Kft. tér 7-8. Inem korlátozható I39N06I335497000C 

E. ON 
1106 Bp Jászberényi l Energiakeresked 11051 Bp Széchenyi István 
út 89. elmi Kft tér 7-8. Inem korlátozható I39N061010K57000M 

E. ON 
1103 Bp Kada utca l Energiakeresked 11051 Bp Szécheny1 István 
27 clmi Kft tér 7-8. Inem korlátozható I39N061162697000F 

EON 
ll 05 Bp Ihász utca l Ene_rg1akeresked ll 051 Bp Széchen) 1 István 
27. clm1 Kft. tér 7-K 

EON 
ll O l Bp. Kőbánya1 út l Enc_rgiakercskcd ll 051 Bp Széchenyi István 
38. elm1 Kft tér 7-8 

!lOK Bp. Újhegyi 
stnv. 1-3 

EON 
Enc~giakcrcskcd ll 051 Bp Széchenyi István 
elm1 Kft tér 7-8 
E.ON 

ll 02 Bp. Kőrösí Cs.S.I Enc~giakeresked l' 051 Bp Széchenyi István 
út 28. clm1 Kft. tér 7-8. 

ll 08 Bp. Sibrik 
Miklós út 78 

ll 07 Bp Bihari utca 
23 

1105 Bp. Ihász utca 
24 

EON 
Ene.rg1akcrcsked 11051 Bp Széchenyi István 
elm1 Kft tér 7-8 

E. ON 
Energiakeresked ll 051 Bp Széchenyi István 
elm i Kft. tér 7-8 
E.ON 
Energiakeresked ll 051 Bp Széchenyi István 
elm i Kft tér 7-8 

E.ON 

1102 Bp. Szcnt László l Ene_rgiakeresked ll 051 Bp Széchenyi István 
tér 29 ehm Kft tér 7-8 

ll 08 Budapest 
Sütódc u. 4 

E.ON 
Energ1akcresked 11051 Bp Széchen~i István 
clm1 Kft. tér7-8 

nem korlátozható I39N060857918000L 

nem korlátozható I39N061 O l 091 KOOOY 

nem korlátozható I39N06000594KOOOX 

nem korlátozható I39N061015221000Z 

nem korlátozható I39N061010979000U 

VI. 39N0608525400000 

VI 39N0609059160008 

VI 39N0611194030001 

nem korlátozható I39N061 O ll 0380003 

"úlius 
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668 
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67 

606 

769 

!53 

437 

400 

396 
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9892 
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!669 

!491 

286 9 

513 

39 

704 
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10 876 
8700.8 

2177 !915 2314 3 976 255 0 

2214 2514 308 5 2 360 !459 

4164 4 356 4 698 555 5 4 788 

704 3 873 5816 7062 6 754 

!97 2481 3 972 5 822 473 9 

1048 575 3 629 7 10445 9315 

2 931 8 588 9 329 ll 066 ll 717 

943 7 384 8 739 15804 13500 

2 562 !272 7 14956 274 24 238 26 

!62 !992 305 2 4 372 396 7 

343 3 332 3919 5913 4913 

610 325 0 5 810 968 3 10035 

660 2 548 3 209 4410 426 5 

376 3 223 483 9 5911 6010 

226 8 2 868 3173 9 866 11426 

21 359 66 804 83 208 !29 669 119 264 
17087.2 534432 66566A 103735.2 95411.2 



Fot!Vasztás m3 /2016.07.01.~2017.09.30/ 

Február március áorilis május június 

!762 635 470 470 603 

242 8 381 380 380 735 

3 777 2599 747 468 !324 

6365 5044 2 499 640 607 

4 585 3491 !685 270 47 

8582 684 5 4041 1557 893 

ll 228 9073 5 083 2 895 769 

13245 9 798 4 523 647 292 

235 90 20 746 9 834 4217 !930 

3 286 !844 1126 o o 

4 732 4019 !914 o o 

867 6 706 7 483 6 84 353 

383 7 275 9 !746 734 472 

5241 397 5 200 3 o o 

16810 13572 12290 11426 484 8 

118144 91848 53177 23788 12873 
94515.2 73478.4 42542 19030 10298.4 

'úlius 

568 

668 

2 795 

516 

67 

606 

769 

!53 

437 

o 
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400 

396 

o 

498 9 

12 365 
9 X 92 

auswsztus 

!669 

!491 

2 869 

513 

39 

704 

488 

306 

451 

o 

o 

519 

282 

o 

!545 

10 876 
8700.8 

Szeptember 

2177 

2214 

4164 

704 

!97 

1048 

2 931 

943 

256 2 

!62 

343 

610 

660 

376 

2268 

21 359 
17087.2 

Tervezett fogyasztás 
(m3) 

23523 

22 468 

47968 

42126 

27 698 

58444 

78124 

76 736 

146150 

19963 

294 30 

528 52 

26656 

31954 

103883 

787 975 
630380 

lvli~í.~íó ;.;~~n!'isél 

! ... ~att meunyiség 

~~~ximatis m(!~nyiség 

Területi elosztó 

szerz6dés szerz6dés 
Lekötés (m3/h) meenevezése székhelye kezdete vége 

25 

FÖGÁZ Földgázelosztási Kft l 081 Bo IL János Pál oáoa tér 20. 2016-07-01 2017-09-30 

25 

FÖGÁZ Fóld_gázelosztási Kft 1081 Bp II. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 2017-09-30 

25 

FÖGÁZ Földgázelosztási Kft l 081 Bp II. János Pál pápa tér 20. 2016-07-0l 2017-09-30 

35 

FÓGÁZ FOldgázelosztási Kft 1081 Bp II János Pál pápa tér 20 2016-07-01 2017-09-30 

25 

FÖGÁZ Földgázelosztási Kft 1081 Bo II. János Pál pápa tér 20. 2016-07-01 2017-09-30 

71 
FÖGÁZ FOldgázelosztási Kft l 081 Bp ll. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 2017-09-30 

50 

FÖGÁZ FOldgázelosztási Kft 1081 Bp Il János Pál pápatér 20. 2016-07-01 2017-09-30 

80 
FÖGÁZ Földgázelosztási Kft 1081 Bp Il. János Pál pápa tér 20. 2016-07-01 2017-09-30 

100 
FÖGÁZ Foldgázelosztási Kft l 081 Bp II. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 2017-09-30 

39 
FÖGÁZ Földgázelosztási Kft 1081 Bp II. János Pál pápa tér 20. 2016-07-01 2017-09-30 

40 
FÖGÁZ Fóldgázelosztási Kft 1081 Bo II. János Pál pápa tér 20. 2016-07-01 2017-09-30 

40 

FÖGÁZ Fóldgázelosztási Kft l 081 Bp II. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 2017-09-30 

25 
FÖGÁZ Földgázelosztási Kft 1081 Bp II. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 2017-09-30 

40 

FÖGÁZ Földgázelosztási Kft 1081 Bp ll. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 20 17~09~30 

65 
2017-09-301 FÖGÁZ Földgázelosztási Kft 1081 Bp II. János Pál pápa tér 20 2016-07-01 

737975 

630380 

945570 




