
HL/S S33
16/02/2022
84004-2022-HU

1 / 7

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84004-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2022/S 033-084004

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Hivatalos név: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 20139294243
Postai cím: Bocskai Út 39-41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarvasné dr. Bögi Eszter
E-mail: bogi.eszter@sport.ujbuda.hu 
Telefon:  +36 309400232
Fax:  +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://sport.ujbuda.hu/

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149862022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000149862022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Szabadidő, kultúra és vallás

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

II.1.1) Elnevezés:
Földgáz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000149862022

II.1.2) Fő CPV-kód
09123000 Földgáz

II.1.3) A szerződés típusa

16/02/2022 S33
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:bogi.eszter@sport.ujbuda.hu
https://sport.ujbuda.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149862022/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149862022/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149862022/reszletek


HL/S S33
16/02/2022
84004-2022-HU

2 / 7

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz beszerzés 2022. 03. 17. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan, a Közbeszerzési 
Dokumentációban felsorolt valamennyi felhasználási hely vonatkozásában, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés keretében összesen 6 097,43 MWh mennyiségű földgáz beszerzése céljából
A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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

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:
Budapest, a közbeszerzési dokumentációban meghatározott 4 db fogyasztási hely

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz beszerzés 2022. 03. 17. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan, a Közbeszerzési 
Dokumentációban felsorolt valamennyi felhasználási hely vonatkozásában, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés keretében összesen 6 097,43 MWh mennyiségű földgáz beszerzése céljából
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 28. § (1) 
bekezdése alapján földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az Ajánlatkérő a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 17/03/2022
Befejezés: 01/10/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek konkrétan 
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, mivel az áru jogszabályokban 
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
2. öntisztázás: Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdés szerint: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett 
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor 
a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet 
kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 
188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági 
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 
188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya 
alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős 
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles 
benyújtani.
3. igazolás: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 
62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá (EKR űrlap),
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, 
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn 
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, 
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő 
az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
(EKR űrlap)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat 
során.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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M1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb 
földgáz energia értékesítéseit (szállításait), nyilatkozat és/vagy referenciaigazolás, melynek tartalmaznia kell 
legalább az alábbi adatokat (Kr. 21. § (1) bek. a) pont; Kr. 21/A. §, Kr. 22. § (1)-(2) bek.):
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hónap, nap-tól - év, hónap, nap-ig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail,
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége MWh (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság 
minimumkövetelményeinek teljesülése (az előírt MWh) egyértelműen megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás módja:
Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bek. a) pont, 21. § (1a) bek., 22. § (1)-(2) bek., 24 .§ 28. § (5) bek.; 
Kbt. 67. §, 69. §, 65. § (6) (11) (11a) (12) bekezdés
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD (EKR űrlap) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az 
Ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.).
Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja Ajánlattevő EEKD-ban tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy 
megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.). Közös Ajánlattevők a Kbt. 
65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján 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 a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az 
Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben vagy más formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és amely tartalmazza Kbt. 
65. § (12) bek. szerinti meghatalmazást.
Utólagos igazolás:
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az 
Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell 
igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia 
és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében 
igénybe vették.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ajánlati felhívás 
VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább
4 000 MWh mennyiségű földgáz energia értékesítésére (szállítása) vonatkozó referenciával vagy 
referenciákkal.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-nek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 
rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 napon belül fizeti meg átutalással a 
Nyertes Ajánlattevő bankszámlájára. A számlát Ajánlatkérő részére kell kiállítani.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén: Ptk. 6 :155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat, 2016. évi IX. törvény 
szerinti behajtási költségátalány
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (kötbér): alulszállítási kötbér
További részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal(továbbiakban: MEKH) H3076/2021 számú és 
H3077/2021 számú határozatával a JAS Budapest Zrt.,mint a MEKH által felfüggesztett földgázkereskedő 
működésében bekövetkezett zavarok és a felhasználók ellátása érdekében a JAS Budapest Zrt. egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult felhasználói ellátására kijelölte az EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaságot,valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-t ,amely kijelölések alapján 
szolgáltatási jogviszony jött létre a kijelölt társaságok és az érintett felhasználók (így az Ajánlatkérő) között.
A határozatok szerint a kijelölés,így a szolgáltatási jogviszony lejáratának gáznapja:2022.márc. 17. 6:00 óra.
Ajánlatkérőnek fentiek alapján a kijelölés lejártáig kell gondoskodnia az érintett felhasználási helyek további, 
a kijelölés lejártának időpontját követő ellátásáról, amely a Kbt. 81. § (7) bek. szerinti határidő mellett nem 
lehetséges.
bővebben: VI.3.13 pontban

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.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/02/2022
Helyi idő: 11:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/02/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:
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EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (1) (1b) (1c) , (4) valamint (6) bekezdése, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2023

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Rövidítés a felhívásban:
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR,
1. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg (M1). Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
2. Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. 
szerint korlátozást, azaz ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen 
esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
3. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján jár el, konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott 
valamennyi dokumentumot.
5. Közös Ajánlattevők esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
6. Ajánlati felhívás IV.2.5) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg.
7. Az eljárás lebonyolításárért felelős FAKSZ információ: dr. Hatás Orsolya Liliána (lsz. 00040); eljárás 
lebonyolításával megbízott szervezet: OLC System Kft. 1113 Budapest, Ibrahim utca 26-28. VII. emelet 707.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
10. Ajánlatkérő a gazdálkodó szervezet alapítását kizárja.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.
12. Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja: Valamennyi felhasználási hely Ajánlatkérő felhasználási helye 
és a teljes mennyiséget egységes egészként kezelve az Ajánlatkérő fajlagosan kedvezőbb árat kíván elérni 
(portfólióhatás).
13. gyorsított eljárás indoka: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal(továbbiakban: MEKH) 
H3076/2021 számú és H3077/2021 számú határozatával a 2021. december 17-i gáznap kezdetétől 
a JAS Budapest Zrt.,mint a MEKH által felfüggesztett földgázkereskedő működésében bekövetkezett 
zavarok és a felhasználók ellátása érdekében a JAS Budapest Zrt. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 
felhasználói ellátására kijelölte az EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (mint kijelölt földgázkereskedő) ,valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-t (mint kijelölt 
földgázkereskedő) ,amely kijelölések alapján szolgáltatási jogviszony jött létre a kijelölt földgázkereskedők és az 
érintett felhasználók (amely felhasználókat a JAS Budapest Zrt. látott el a felfüggesztését megelőzően, így az 
Ajánlatkérőt is) között.
A kijelölt földgázkereskedő köteles a felfüggesztett földgázkereskedőtől (JAS Budapest Zrt.) a Felhasználók 
ellátását átvenni, a kijelölt földgázkereskedő Üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek szerint a 
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JAS Budapest Zrt. és a Felhasználók között létrejött szerződéses jogviszonyban meghatározott átadási helyeket 
ellátni, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint nominálni, és a földgázforrást biztosítani.
A határozatok szerint a kijelölés, így a földgázellátás biztosító szolgáltatási jogviszony lejáratának gáznapja: 
2022.márc. 17. 6:00 óra.
Ajánlatkérőnek fentiek alapján a kijelölés lejártáig kell gondoskodnia az érintett felhasználási helyek további, 
a kijelölés lejártának időpontját követő ellátásáról, amely a Kbt. 81. § (7) bek. szerinti határidő mellett nem 
lehetséges.

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:
Kbt. 148. §

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:
11/02/2022
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