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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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neve:
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyának egységessége nem teszi lehetővé a 
részajánlattételt.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának (ingatlanok) hálózati csatlakozási pontjaiII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Földgáz beszerzés 2019II.1.3) A szerződés tárgya:

09000000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés az Önkormányzat feljogosított fogyasztási helyeire vonatkozó szabványos minőségű földgázenergia versenypiaci 
beszerzésére teljes ellátás alapú szerződés keretében, 2019. október 1. 06,00 órától 2020. október 1. 06,00 óráig terjedő időre. 
Energia szolgáltatási igény folyamatos. 267.801 m3/év (20-100 m3/h közötti kategória) földgázenergia szállítása az Önkormányzat 
intézményei és gazdasági társasága részére teljes ellátás alapú szerződés keretében. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg 
a szerződéses időszak alatt átvételre kerülő minimális és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: Időszaki minimum mennyiség: az
adott szerződött mennyiségének 80 %-a Időszaki maximum mennyiség: nincs felső korlát. A fenti tolerancia sávval ajánlatkérő nem 
mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás ezen sávhatárok között 
marad, akkor semmiféle szankciót, büntetést, pótdíjat nem érvényesít ajánlatkérő felé. Napi mennyiségi nominálást a vevő nem végez, 
helyette a kereskedő jár el teljes felelősséggel. Alulvételezés esetén a minimum mennyiség és a tényleges vételezés közötti le nem 
szállított mennyiség szerződött vételárának 50 %-a kötbérként, felülvételezés esetén a földgáz aktuális áron kerül elszámolásra. Az alul
, illetve felülvételezések éves elszámolás alapúak és az összes felhasználásra vetítve, a felhasználókat együttesen kezelve kerülnek 
elszámolásra a futamidő végén. A szállított földgázenergia minősége meg kell, hogy feleljen az EU és a magyarországi szabványoknak, 
követelményeknek. Az energia szolgáltatási igény folyamatos.
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

NemA szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (P20-100 összár/Ft/m3)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Adásvételi szerződés az Önkormányzat feljogosított fogyasztási helyeire vonatkozó szabványos minőségű földgázenergia versenypiaci 
beszerzésére teljes ellátás alapú szerződés keretében, 2019. október 1. 06,00 órától 2020. október 1. 06,00 óráig terjedő időre. 
Energia szolgáltatási igény folyamatos. 267.801 m3/év (20-100 m3/h közötti kategória) földgázenergia szállítása az Önkormányzat 
intézményei és gazdasági társasága részére teljes ellátás alapú szerződés keretében. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg 
a szerződéses időszak alatt átvételre kerülő minimális és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: Időszaki minimum mennyiség: az
adott szerződött mennyiségének 80 %-a Időszaki maximum mennyiség: nincs felső korlát. A fenti tolerancia sávval ajánlatkérő nem 
mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás ezen sávhatárok között 
marad, akkor semmiféle szankciót, büntetést, pótdíjat nem érvényesít ajánlatkérő felé. Napi mennyiségi nominálást a vevő nem végez, 
helyette a kereskedő jár el teljes felelősséggel. Alulvételezés esetén a minimum mennyiség és a tényleges vételezés közötti le nem 
szállított mennyiség szerződött vételárának 50 %-a kötbérként, felülvételezés esetén a földgáz aktuális áron kerül elszámolásra. Az alul
, illetve felülvételezések éves elszámolás alapúak és az összes felhasználásra vetítve, a felhasználókat együttesen kezelve kerülnek 
elszámolásra a futamidő végén. A szállított földgázenergia minősége meg kell, hogy feleljen az EU és a magyarországi szabványoknak, 
követelményeknek. Az energia szolgáltatási igény folyamatos.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának (ingatlanok) hálózati csatlakozási pontjai

Igen

Nem

Nem

Igen

2019.10.01 2020.10.01

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: M/1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított megelőző három évben összesen legalább 190.000 m3/év földgáz termék értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen 
teljesített és a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciával. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1 Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a.) pontja alapján csatolja: az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három év legjelentősebb szállításaira illetve értékesítéseire vonatkozó nyilatkozatát/igazolásait a Korm. rendelet 
23. § szerint igazolva. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni • a szállítás/értékesítés tárgya • a szállítás/
értékesítés mennyisége, • a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontjának megadása év,hó,nap bontásban) • a szerződést kötő másik 
fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége, továbbá • nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b.) vagy d.) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv . 3. § 38. pont a)-b.) 
vagy d.) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (vagyis a Kbt. 62. § (1) bekezdés k
) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni). A Kbt. 114. § (2) bekezdés 
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q.) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely 
korábbi - EKR rendszerben lefolytatott - eljárásban elektronikusan benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a (öntisztázás).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben
a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fröhlich Klára lajstromszám: 00321

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

Nem
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További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

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

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII
.31.) Korm. rendelet - a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény - az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet - az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékben Alulvételezés esetén a Vevő köteles megfizetni a minimum és a 
ténylegesen átvett mennyiség különbözetének a szerződéses árral szorzott értékének 50%-át kötbérként Alulszállítás esetén az Eladó 
köteles a le nem szállított földgáz mennyiség szerződéses árral szorzott értékének 50%-át kötbérként megfizetni.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

bekezdés szerint ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat/értékesítéseket 
veszi figyelembe. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító 
felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített értékesítésre vonatkozó 
szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a
közbeszerzés tárgyán túl egyéb szolgáltatásokat illetve értékesítéseket is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya 
szerinti teljesített szolgáltatások/értékesítések szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása 
során. A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel a referenciára (M/1.) vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a tevékenységet, amelyhez e 
kapacitásokra szüksége van. A gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági 
követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági 
követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) 
valamint (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, 
igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiknek ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, egymással közösen
nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult 
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan. Nemleges tartalommal is 
csatolandóak a nyilatkozatok. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire. 4. Az ajánlathoz ajánlati ár részletezőt kell csatolni (űrlap) 5. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint 
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) 
bekezdéseiben foglaltakra. 7. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása 
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell gyártói katalógussal. 8. Ajánlatkérő az alkalmassági 
követelményeket a minősített ajánlattevőkénél nem határozta meg szigorúbban 9. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titokként kezelendő dokumentumot. Az üzleti titoknak minősített dokumentumokat,
iratokat az ajánlatban elkülönített módon kérjük elhelyezni. 10. Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) k pont kb 
alpont, 66. § (2) bekezdés, 67. § (4) bekezdés, folyamatban lévő változás-bejegyzés, továbbá Kbt. 35. §, 65. § (7) bekezdés szerint,
továbbá szükség esetén a kapacitást nyújtó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződése vagy előszerződését csatolja.
Nyilatkozni szükséges Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdéseire, csatolandó az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy aláírási 
címpéldány, nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Kbt. 62. § (1) g.) -k.) m.) és q.) pontok tekintetében (ajánlatkérő a kizáró 
okok fennállását e pontok tekintetében vizsgálja), szükség esetén a Kbt. 64. § szerint szükség esetén öntisztázás dokumentuma is
csatolandó. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5)-(6) bekezdés a.) b.)pontra 
vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok. Ajánlatkérő az eljárásban előírja az ismert alvállalkozók 
megnevezését.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk
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