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Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.08.14.
Iktatószám: 15177/2015
CPV Kód: 09123000-7
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe:
Ady Endre u. 176. István bíró u. 1/a. Ferenczy J. u. 1.
Halász u. 25. Besenyő u. 11-13. Fenyő tér 1. Teleki
Pál u. 26. Pócsi u. 25. Ferenczy J. u. 60.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.09.03.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím: Fő tér 1.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Keszei Eszter

Telefon: +36 99515211
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E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu

Fax: +36 99320939

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

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)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek
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 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Földgáz-kereskedelmi szerződés

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

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe: 
Ady Endre u. 176. 
István bíró u. 1/a. 
Ferenczy J. u. 1. 
Halász u. 25. 
Besenyő u. 11-13. 
Fenyő tér 1.
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Teleki Pál u. 26. 
Pócsi u. 25. 
Ferenczy J. u. 60.

NUTS-kód: HU221

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

x 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

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (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 meghatározása/tárgya

Földgáz szállítása Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények felelősségi körébe tartozó
fogyasztási helyek részére földgáz-kereskedelmi szerződés 2015. október 1. 6 órától 2016.
október 1. 6 óráig terjedő időszakára, a műszaki dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
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Földgáz szállítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó intézmények felelősségi
körébe tartozó 10 db fogyasztási hely részére, a 2015-2016. évi gázévvel összefüggő
keretszerződés 2015. október 1. 6 órától 2016. október 1. 6 óráig terjedő időszakára, a műszaki
dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
Ssz. Intézmény Irsz Város Cím Mérő teljesítménye
1. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. 16
2. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. 4
3. Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. 65
4. Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. 4
5. Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron Ferenczy J. u. 1. 65
6. Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9400 Sopron Halász u.
25. 40
7. Központi Gyermekkonyha 9400 Sopron Besenyő u. 11-13. 25
8. Fenyő téri konyha 9400 Sopron Fenyő tér 1 65
9. Teleki P. utca 26. konyha 9400 Sopron Teleki Pál u. 26. 40
10. Széchenyi István Városi Könyvtár 9400 Sopron Pócsi u. 25. 25
11. Kollégium 9400 Sopron Ferenczy J. utca 60. 40
12. Soproni Múzeum 9400 Sopron, Csataki utca 9. 16
13. Soproni Múzeum 9400 Sopron, Csataki utca 9. 2x4=8
14. Soproni Múzeum 9400 Sopron, Csataki utca 9. 4
Szerződéses mennyiség: 210.140 m3 + 30 %, figyelemmel a Kbt. 46. § (2) bek.-re.

(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): 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: nem

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

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/10/01 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/10/01 (év/hó/nap)
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III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

Kötbér: A földgáz szállításával, a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek nyertes
Ajánlattevő általi megszegése esetén a kötbér mértéke:
- a szerződött mennyiséghez viszonyított alulszállítás esetén, azaz a Felhasználók részére a
minimum éves mennyiségnél kisebb mennyiségű földgáz leszállítása esetén a le nem szállított
mennyiségre vonatkozóan az
átlagos éves nettó vételárának 25%-a.
- a minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett földgázmennyiség nettó
vételárának 25 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A Felhasználók előleget nem fizetnek. A szabadpiaci gázenergia fogyasztás teljes körű
elszámolását a szabadpiaci teljes ellátás alapú szerződések megkötését követően a nyertes
Ajánlattevő végzi az elszámolási időszak szerinti fogyasztási értékek alapján, kivéve a tárgyhó első
napján esedékes alapdíjat vagy teljesítménydíjat. Elszámolási időszak a távmért mérőberendezések
esetében a tárgyhónap első naptári napjának 06:00 órától következő hónap első naptári napjának
06:00 órájáig terjedő időszak.
Az elszámolási időszak távméréssel nem rendelkező felhasználási helyek esetén az Elosztói
Engedélyes által meghatározott elszámolási időszakot jelenti. Az elszámolási időszak távméréssel
nem rendelkező felhasználási helyek esetén az Elosztói Engedélyes által meghatározott
elszámolási időszakot jelenti. A gáz fogyasztásmérő leolvasása a távméréssel nem rendelkező
fogyasztási helyek esetében a területileg illetékes Elosztói engedélyes üzletszabályzatában
foglaltak szerint és gyakorisággal, havonta, a megadott fordulónapon történik. Nyertes Ajánlattevő
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számla, illetve terhelő levél alapján, a
Felhasználó felé (fogyasztási helyei alapján) való benyújtásával érvényesíti a megkötendő
szerződésekben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogait.
Nyertes Ajánlattevő a csatlakozási pontok száma, az alapdíj, a távmért adatok, a távméréssel nem
rendelkező fogyasztási helyek esetében a hálózati engedélyes társaság által adott fordulónapon
mért havi fogyasztások figyelembevételével számított gázdíjat, rendszerhasználati díjat, valamint a
földgáz eladását terhelő jogszabály szerinti adókat (energiaadó, ÁFA, stb.) és az egyéb állami
befizetési kötelezettségeket közvetített szolgáltatásként számlázza Felhasználó felé
(intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként), külön tételsorban. Nyertes Ajánlattevő a
Felhasználó fogyasztási helyei után megfizetett, földgáz eladását terhelő
jogszabály szerinti adókat (energiaadó, ÁFA, stb.) és az egyéb állami befizetési kötelezettségeket az
illetékes gázenergia iparági szereplőkkel, az illetékes hatósággal maga számolja el. Nyertes
Ajánlattevő köteles az 1. sz. mellékletben megadott Felhasználó, a fogyasztási helyek listája szerint
(intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként külön-külön és nem csoportonként)
számlázni, azaz a listán szereplő fogyasztási helyekre (intézményenként, ezen belül fogyasztási
helyenként) havonta külön számlákat bocsát ki Felhasználó részére. Nyertes Ajánlattevő által
kibocsátott számlát Felhasználó a számla igazolt kézhezvétele után a Kbt. 130. § (1), (5), (6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint átutalással, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának figyelembevételével teljesíti.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdéseinek
hatálya alá, illetve nyilatkoznia kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (a
310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 12. §-a szerint).
Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni - a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint - arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásánál
nem régebbi keltezésűeknek kell lennie.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi - Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint
310/2011. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti - útmutatókra (elérhető:
www.kozbeszerzes.hu):
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési
Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.);
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1) Ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14.§ (1) bek. c) pontja alapján az ajánlathoz 
csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben elért a 
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően,
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hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. 
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében a közös ajánlattevők a P/1) alkalmassági feltételnek
együttesen is megfelelhetnek. 
Az előírt alkalmassági követelménynek 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
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően -
akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti
évben elért a közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása) - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele az elmúlt 3 üzleti évben összesen nem éri el a 18.000.000,- Ft értéket.
Amennyiben ajánlattevő, P/1) pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által
kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha
működésének ideje alatt teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri
el a 18.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében a közös ajánlattevők a P/1) alkalmassági feltételnek
elegendő, ha közülük egy felel meg.

A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdésekben foglalt előírások szerint.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15.§ (1)
bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban)
teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti szállításról szóló referenciáinak ismertetését a 310/2011
(XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
A referencia ismertetésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje
(év/hó/nap kezdő és befejező időpont feltüntetésével), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás
tárgya (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelősége
megállapítható legyen) ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek 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
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36
hónap) összességében nem rendelkezik legalább nettó 18.000.000,- HUF értékű vagy 150.000 m³
mennyiségű földgáz szállítására vonatkozó referenciával.

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

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

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

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
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A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni 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 nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/09/03 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A fizetés feltételei és módja: A Dokumentáció ellenértékét (50.000,- Ft + ÁFA) a kizárólag a Kbt. 124.
§ (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni az ajánlati felhívás -V.3.3.2. pontjában foglalt
feltételek szerint.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/09/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

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

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/09/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek jogosultak. A
bontásra a Kbt. 62. § szerint kerül sor. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti az eljárás becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően
azonnal lehetővé teszi Ajánlatkérő, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti
felolvasólapba.
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen

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

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

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

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, az ajánlattételi határidő lejártáig. 
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció 
ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által 
meghatározott feltételek szerint megfizetni. A dokumentáció ára 50.000,- Ft + áfa, melyet az Erste 
Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-3322962. számú számlájára átutalással kell majd a 
megfizetni a szerződést kötő ajánlattevőnek a szerződéskötéssel egy időben. 
Az ajánlati dokumentáció megigénylésére vonatkozó igény (fax, vagy elektronikus úton történő ld.:
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A. melléklet elérhetőségek) jelzését követően kerül megküldésre elektronikus úton. A
dokumentáció megigénylése az eljárásban való részvétel feltétele.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a P/1., M/1., alkalmassági feltételek
esetében a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja
meg.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés 
szerint, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, 
de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja ajánlattevőket az írásbeli összegezés egyidejű 
megküldésével. 
2. A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § bekezdése alapján kerül sor. 
3. Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az 
összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 
4. A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a közbeszerzésének 
azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen 
részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Ajánlattevő a nemleges 
nyilatkozatot is köteles csatolni. 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozó kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bek.-re a Kbt. 60. § (3) 
bekezdésre vonatkozó kifejezett nyilatkozat eredeti aláírt példányát szükséges csatolni az 
ajánlathoz.
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6. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 
7. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 
ajánlathoz csatolni kell: 
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás- 
mintáját, 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást 
8. Az ajánlatokat papír alapon 1 példányban kell benyújtani írásban, zártan, továbbá kettő, a papír 
alapúval mindenben egyező elektronikus példányban (.pdf formátumban CD/DVD-n). 
A papír alapú ajánlati példányt köteles ajánlattevő oly módon összefűzni, mely kizárja az ajánlat 
roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az ajánlat 
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat 
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az 
elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. 
Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített - 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek. 
9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve magyar. 
Ennek megfelelően az ajánlatot és minden csatolandó dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani; az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben 
bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került 
kiállításra, úgy annak a Kbt. 36 § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását is be 
kell nyújtani. 
10. Az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint írásban és zártan benyújtható közvetlenül vagy 
postai úton. Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot az A melléklet III. pont szerinti kapcsolattartási 
címen kell benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen felhívás A. melléklet III.. 
pont szerinti címen személyes leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi határidő lejártáig 
munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óráig, pénteken 09.00-12.00 óráig (az ajánlatételi 
határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig). A csomagolásra minden esetben 
javasoljuk ráírni az az ajánlattevő nevét és címét, eljárás megnevezését, illetve a címzetthez: (NAGY 
és KISS Ügyvédi Iroda). A csomagoláson kérjük feltüntetni: az eljárás tárgyát, valamint az 
„Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott 
küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán 
vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát ajánlattevő viseli. 
11. Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevő köteles viselni. 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét. 
13. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Figyelemmel 
a Kbt. 36. § (3) bek.-re a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozó kifejezett nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát szükséges csatolni az ajánlathoz. 
14. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.



15

törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési
szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok
alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét
rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 
15. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az alábbi
árfolyamokat kell alkalmaznia: 
- árbevétel esetén a mérleg fordulónapján érvényes, 
- a referenciák kapcsán a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges
az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
16. A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, valamint az
ajánlathoz csatolni szükséges a dokumentáció részeként kiadott beárazandó ártáblázatot. 
17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett ajánlattevő
által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: 
- az ajánlattevők adatait (név, székhely), 
- a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére
történő felhatalmazását, 
- annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni
és aláírni jogosult, 
- az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak. 
- a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos,
és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba
léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, 
- nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a
szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. 
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
19. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
20. Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 
21. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/12 (év/hó/nap)
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A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

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

Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím: Andrássy út 17. II/10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Berta Anita

Telefon: +36 13280630

E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu

Fax: +36 13280631

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím: Andrássy út 17. II/10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Berta Anita

Telefon: +36 13280630

E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu

Fax: +36 13280631

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím: Andrássy út 17. II/10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Berta Anita

Telefon: +36 13280630

E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu

Fax: +36 13280631

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
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Hivatalos név: Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf

Postai cím: Ady Endre u. 176.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: HU

Hivatalos név: Hermann Alice Óvoda

Postai cím: István bíró u. 1/a.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: HU

Hivatalos név: Központi Gyermekkonyha

Postai cím: Besenyő u. 11-13.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: HU

Hivatalos név: Széchenyi István Városi Könyvtár

Postai cím: Pócsi u. 25.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: HU

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

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)
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Becsült érték 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 (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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