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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő
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II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721392020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721392020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

http://intender.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 30219965Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Tarman Renáta

kozbeszerzes@intender.hu

http://intender.hu/

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Nonprofit Kft.

Szabadidő, kultúra és vallás

Földgáz beszerzés 2020

EKR000721392020
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09123000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

09123000-7

Fő CPV-kód(ok):

Árubeszerzés

Földgáz beszerzés 2020 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a földgáz szükséglete tekintetében kíván szerződést teljes alapú 
földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.

Földgáz beszerzés 2020

1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.; 1116 Budapest, Kondorosi út 14.; 1115 Budapest, Bártfai utca
52/B; 1116 Budapest, Érem u. 2.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a földgáz szükséglete tekintetében kíván szerződést teljes alapú földgáz-kereskedelmi 
szerződés keretében. Ajánlatkérő az eljárás alapján a 2020. november 5. napján (amennyiben a szerződés később kerül aláírásra, úgy a
szerződés aláírásának napján) 6:00 órától (CET) 2021. november 5. napján 6:00 óráig (CET) terjedő időtartamra kíván szerződést kötni
, amely időtartam alatt a becsült földgáz szükséglet 4260 MWh. Ajánlatkérő a fentiekben rögzített mennyiségtől jogosult maximum +
25 %-kal eltérni. A földgáz fűtőértéke 34,0 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték +/- 5%-os 
sávjánál. A földgáz átadási ponton történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson történik). Nyertes 
ajánlattevő a szerződés időtartama alatt folyamatos teljesítésre köteles. A beszerzés tárgya részletesen, fogyasztási pontonként a 
dokumentációban kerül meghatározásra. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárás vonatkozásában a 7500.- Ft/MWh+ ÁFA összeghatárt 
meghaladó megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben 
kizárólag 7500.- Ft/MWh + ÁFA ajánlati árat meghaladó megajánlások érkeznek, úgy ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja. Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve 
a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki 
előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A gazdasági szereplő akkor 
sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell 
előzetesen igazolni Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) 
bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) 
bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) 
bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 
62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig
, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát 
az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / 
Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

12

Igen

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott 
döntése alapján meghosszabbítsa további 12 X 1 hónap időtartammal.

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést 
megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat: - Meghiúsulási kötbér (alapja: a szerződés nettó ellenértéke, 
mértéke: 20 %) - Alulszállítási kötbér (mértéke: 1.000,- Ft / nap / fogyasztási hely) - Hibás teljesítési kötbér (mérési helyenként bruttó 
3.000,- Ft / alkalom) A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum 
tartalmazza. Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 
évben minimum 2500 MWh mértékű földgáz értékesítésre vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
referenciával. Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja. Amennyiben a 
megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként 
vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis 
Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő 
teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1 A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 
formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) 
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőknek 
ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (
4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen - általános forgalmi
adó nélkül számított – minimum 40.000.000,- Ft összegű teljes árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő 
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. 
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőknek 
ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (
4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem

Nem
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IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

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

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

2020.09.10 10:00

HU
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Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér. 2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy 
tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra 
létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg. 3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (
azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) 
bekezdés). 4. Ajánlattevők kötelesek csatolni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, hatályos 
földgáz-kereskedelmi működési engedélyüket. 5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése). 6. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az 
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontját. 8. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő. 9. A részajánlat 
tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét 
tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés 
hatékonyságával ellentétes lenne. 10. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései 
megfelelően irányadóak.

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (
ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

2020.09.10 12:00

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Nem

Nem

Igen

Igen

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.08.03

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint. Felhívás III.2.2 
pontjának folytatása: Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való 
hivatkozásokat: A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok: - Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény; - 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; - Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; - Számvitelről szóló 
2000. évi C. tv. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534852-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2020/S 218-534852

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74928075
Postai cím: Bocskai út 39–41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bögi Eszter
E-mail: bogi.eszter@sport.ujbuda.hu 
Telefon:  +36 309400232
Fax:  +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://sport.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe: http://sport.ujbuda.hu/

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Kft.

I.5) Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Földgázbeszerzés 2020
Hivatkozási szám: EKR000721392020

II.1.2) Fő CPV-kód
09123000 Földgáz

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
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Földgázbeszerzés 2020
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a földgáz szükséglete tekintetében kíván szerződést teljes alapú 
földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 59 652 572.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.;
1116 Budapest, Kondorosi út 14.;
1115 Budapest, Bártfai utca 52/B;
1116 Budapest, Érem u. 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a földgáz szükséglete tekintetében kíván szerződést teljes alapú 
földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.
Ajánlatkérő az eljárás alapján a 2020. november 5. napján (amennyiben a szerződés később kerül aláírásra, 
úgy a szerződés aláírásának napján) 6:00 órától (CET) 2021. november 5. napján 6:00 óráig (CET) terjedő 
időtartamra kíván szerződést kötni, amely időtartam alatt a becsült földgáz szükséglet 4260 MWh.
Ajánlatkérő a fentiekben rögzített mennyiségtől jogosult maximum +25 %-kal eltérni.
A földgáz fűtőértéke 34,0 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték +/- 5 %-
os sávjánál. A földgáz átadási ponton történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson 
történik).
Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt folyamatos teljesítésre köteles.
A beszerzés tárgya részletesen, fogyasztási pontonként a dokumentációban kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárás vonatkozásában a 7500 Ft/MWh+ áfa összeghatárt meghaladó 
megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
Amennyiben kizárólag 7500 Ft/MWh + áfa ajánlati árat meghaladó megajánlások érkeznek, úgy ajánlatkérő az 
eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást 
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást 
határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
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II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 154-376432

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Elnevezés:
Földgáz beszerzés 2020

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/10/2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26810632
Postai cím: Mogyoródi út 168.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: tender@jas.hu 
Telefon:  +36 14609300
Fax:  +36 14609301
Internetcím: http://www.jas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59 652 572.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ban meghatározott információk:
Nyertes ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
JAS Budapest Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.), 20139294-2-43
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
JAS Budapest Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.), 20139294-2-43
ALTEO Energiakereskedő Zrt. (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.), 23720448-2-41

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
04/11/2020
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