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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440333-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Szentendre: Földgáz
2022/S 155-440333

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Hivatalos név: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15731292213
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szentendre.hu

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10822612213
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vszzrt.hu/

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Nemzeti azonosító szám: 15440189213
Postai cím: Pátriárka Utca 7
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://hbpmk.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Nemzeti azonosító szám: 15395333113
Postai cím: Kanonok Utca 1.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://szei.szentendre.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Ferenczy Múzeumi Centrum
Nemzeti azonosító szám: 15440196213
Postai cím: Fő Tér 2-5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.muzeumicentrum.hu/

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13753069213
Postai cím: Kálvária Utca 16. C.ép.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://v-8.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szentendre Városi Óvodák
Nemzeti azonosító szám: 16793215213
Postai cím: Pannónia Út 3.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://szentendreiovodak.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15395364213
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 
Telefon:  +36 302010302
Fax:  +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szentendre.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001048362022/reszletek
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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/EKR001048362022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Szentendre földgáz beszerzés 2022.
Hivatkozási szám: EKR001048362022

II.1.2) Fő CPV-kód
09123000 Földgáz

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz szállítása 1.10. 2022 06:00 CET - 1.10. 2023 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú 
földgáz kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
25 db fogyasztási hely, összesen 700 000 m3/év.

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: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendre

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz szállítása 1.10. 2022 06:00 CET - 1.10. 2023 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú 
földgáz kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
25 db fogyasztási hely, összesen 700 000 m3/év.

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: 01/10/2022
Befejezés: 01/10/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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
Ajánlatkérő nagyobb beszerzési mennyiséggel kedvezőbb feltételeket kíván elérni, így nem indokolt a részekre
történő ajánlattétel biztosítása.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) 
Korm.Rendelet. 1-16.§).
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja a 
kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az 
előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-
ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának 
igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya 
alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § 
szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ban meghatározott igazolásokat az 
adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására egyszerű nyilatkozatot 
(EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltésével) köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdés alapján, majd ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására ismertesse jelen felhívás 
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feladásától visszafelé számított, megelőző utolsó 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, 
legjelentősebb földgáz eladásait. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és 
befejező időpont év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím), a 
szállítás tárgyát (földgáz eladás) és mennyiségét (m3-ben megadva), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 év alatt 
befejezett és legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 darab, legalább 500 000 m3 mennyiségű földgáz 
eladás tárgyú referenciával.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlázás alapját a Szerződés 6.1. pontjában rögzített molekula díj és a 6.2. pontban rögzített 
rendszerhasználati díjak együttesen képezik. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 135. § szerint kerülnek kiegyenlítésre. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 
6:155. § (1) bekezdés szerinti törvényes kamat az irányadó. A Kbt. 27/A. § irányadó.

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.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/09/2022
Helyi idő: 12:00

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: 09/09/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001048362022/reszletek webcímen Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos
rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2023. június

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

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
3. A Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazásra kerül.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, 
sem közös ajánlattevők számára.
5. Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás 
során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy Ctv. 9. § szerinti 
aláírásmintáját is.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek 
tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
7. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.
8. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben 
igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.
9. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel 
vonatkozásában szigorúbban határozta meg.
10. AK azért kívánja alkalmazni a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az igényeinek 
kizárólag a műszaki leírásban megjelölt minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
11. Az ajánlathoz AT köteles csatolni a MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL által 
kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély egyszerű másolatát, ha AT nem található az 
alábbi webcímről elérhető földgáz kereskedők között: http://www.mekh.hu/foldgaz-ipari-engedelyesek-listaja
12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési 
dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
13. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271)
14. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15. Az 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
16. Ajánlati biztosíték nincs.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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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.§-a 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:
09/08/2022
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