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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403182-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamos energia
2016/S 221-403182
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Árubeszerzés
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.1)

Név és címek
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK21264
Montevideo utca 16/B. ép.
Budapest
1037
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mmbf.hu

I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3)

Kommunikáció
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A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150., VI. emelet
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Szabára Eszter
Telefon: +36 203137714
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150., VI. emelet
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Szabára Eszter
Telefon: +36 203137714
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.6)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére villamos energia beszerzése 2017. évre.
Hivatkozási szám: MMBF/004/2016

II.1.2)

Fő CPV-kód
09310000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés
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II.1.4)

Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia szállítása a 1.1.2017. 00:00 – 31.12.2017. 24:00 CET közötti
időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
A részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Bács – Kiskun megye, az MMBF Zrt. által üzemeltetett Szőreg-1 földgáztároló és kapcsolódó
létesítményei.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása a 1.1.2017. 00:00 – 31.12.2017. 24:00 CET közötti
időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
Az MMBF Zrt részére biztosított villamos energia az érintett időszakban:
A tervezett fogyasztás: 8 GWh, + max. 150 %-os tűrési sávval.
Mérési pont (POD): HU000310B51-S10000000000001834184.
A műszaki tartalom részletes meghatározása az ajánlati dokumentumban található.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2017
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

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

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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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:
Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell
igazolni.
Az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt,
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján, az
ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az AT-nek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
P1.) Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát
az előző három lezárt üzleti évben villamos energia értékesítéséből származó nettó árbevételéről vagy
nyilatkozatát az elmúlt 3 lezárt üzleti évben elért nettó árbevételéről – attól függően, hogy az AT mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bekezdés).
Közös AT esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. AT-k a Kbt. 65. § (7)–(11)
bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT, ha:
P1.) az előző 3 lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a villamos energia értékesítéséből származó
legalább nettó 200 000 000 HUF árbevétellel. Amennyiben az AT azért nem rendelkezik az e pont szerinti
árbevétellel, mert az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlannak
minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik nettó 200 000 000 HUF évi nettó árbevétellel.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az AT-nek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott AT-nek az alábbi dokumentumokat kell
benyújtania.
M1.) A felhívás feladását megelőző 6 év legjelentősebb villamos energia értékesítéseinek ismertetését a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a) pont és 22. § (1) és (2) bekezdésnek megfelelően. A
referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot (a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e)
melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan AT, ha:
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M1.) a felhívás feladását megelőző 6 évben nem rendelkezik összesen legalább 1 db minimum 12 hónapos
időtartamra vonatkozó villamos energia értékesítésre vonatkozó és összesen legalább nettó 100 000 000 HUF
értékű referenciával.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: Ha a Kereskedő súlyos szerződésszegése miatt a szerződés felmondásra kerül. Mértéke:
Felhasználó által megadott eltérés nélküli villamosenergia mennyiség alapján a szerződéses árban megadott
egységárral számolt 1 éves időtartamra eső villamosenergia díj 25 %-a.
Késedelmi kötbér: Ha a Kereskedő a villamosenergia szolgáltatást neki felróhatóan nem kezdi meg a
szerződésben meghatározott időpontban, vagy a szolgáltatás megkezdését követően szünetelteti. Mértéke: a
szerződéses árban megadott egységárral számolt 1 éves időtartamra eső villamosenergia díj 0,5 %-a/nap.
Hibás teljesítési kötbér: Ha a Kereskedő a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti. Mértéke: a
szerződéses árban megadott egységárral számolt 1 éves időtartamra eső villamosenergia díj 0,1 %-a/alkalom.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentum tartalmazza.

III.1.7)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.
A Kbt. 135. § (1, (5) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek
erről nem vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel,
a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint az érvényes ajánlatot
benyújtó Ajánlattevők végső ajánlati árának csökkentésére, kivéve ha csak egy érvényes ajánlat kerül
benyújtásra. Az ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdés szerint. Részletes
információk az ajánlati dokumentumban találhatók.

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
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IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/12/2016
Helyi idő: 10:00

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: 01/12/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Az ajánlati felhívás I.3) pont szerinti címen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatot benyújtók és az ajánlatkérő képviselői. A
részvételre jogosultakról és a bontási eljárásról további információkat a Kbt. 68. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2017. III. negyedév.
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1) Az ajánlatot (továbbiakban: AJ) egy papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint 1 db a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen. Az AJ csomagolásán
fel kell tüntetni az AT nevét, címét, az eljárás tárgyát és az ajánlattételi határidőt. Az AJ-ok bírálata a nyomtatott
formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
2) Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen valamennyi érdeklődő
gazdasági szereplő részére elektronikusan elérhetővé teszi a következő címen: www.magyarfoldgaztarolo.hu
A dokumentumok átvétele (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele, melyet a kozbeszerzes@mfgt.hu
címre történő email küldésével kell kérni (min. AT cégneve, címe, kapcsolattartójának neve, e-mail címe,
telefonszáma, és az eljárás tárgya) és az e körben kapott jogosultság alapján lehetséges a dokumentumok
elérése és letöltése. Az ajánlati dokumentum letöltése az I.1. pont szerinti címről.
3) Az AT-nek az AJ-ban cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)–(6) szerint.
4) Az AJ benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentum tartalmazza. Amennyiben a felhívás
és a dokumentum között eltérés mutatkozik az ajánlati felhívás az irányadó.
5) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§ alapján, konzultáció nincs.
6) Az AJ-ban valamennyi iratot magyar nyelven kell benyújtani, a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok AT általi felelős fordítása is megfelelő. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az AJ-ban csatolni kell.
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7) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazd. szervezet bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
8) AK részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
9) Közös AJ esetében a Kbt.35.§ szerinti előírások az irányadók.
10) Az ajánlatok értékelése: a legalacsonyabb ajánlati ár.
11) AK a III.1.2) és III.1.3) pontjában az alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített AK-k
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12) Az ajánlati árat a szerződés teljes időtartamára egységesen kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazza a
villamos energia díján túl a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. tv. 9-13. §-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a
1/2016. (I.27.) NFM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott
pénzeszközöket – így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat, szénipari szerkezetátalakítási támogatást,
kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatást -, az energia adót, az ÁFA-t, valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
13) AT-nek az AJ-hoz csatolnia kell a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott (vagy
azzal egyenértékű) hatályos villamos energia kereskedői engedély másolatát, továbbá a rendszerirányítóval
kötött hatályos mérlegkör szerződés másolatát vagy amennyiben más ilyen mérlegkörhöz, mint almérlegkör
felelős csatlakozott, a hatályos szerződés másolatát, melynek alapján jogosult mérlegkör felelősként eljárni.
14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás érdekében történt, 1 hó 30 naptári napot jelent.
15) Az ajánlattételi határidő a fedezet rendelkezésre állását követően megindított eljárásban a Kbt. 81.
§ 10) bek.-re tekintettel került meghatározásra a 31.12.2016. előtti szerződéskötés és kereskedőváltás
időszükséglete miatt a folyamatos energia ellátás biztosítása érdekében.
16) A Magyar Földgáztároló Zrt. az MMBF Zrt. nevében folytatja le az eljárást. Szerződéskötő: MMBF Zrt.
17) FAKSZ: dr. Nagy László Gábor, lajstromsz: 00099.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
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1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2016
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