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Magyarország-Budapest: Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 036-065660
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Szolgáltatásmegrendelés
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK21264
Montevideo utca 16/b
Budapest
1037
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dudás Gábor János, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszám: 00703
Telefon: +36 309291171
E-mail: gabor.dudas@klartlegal.eu
Fax: +36 17963636
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

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.klartlegal.hu/kozbeszerzes/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda
Corvin tér 10. I. em. B1. ajtó
Budapest
1011
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dudás Gábor János, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszám: 00703
Telefon: +36 309291171
E-mail: gabor.dudas@klartlegal.eu
Fax: +36 17963636
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mmbf.hu
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A felhasználói oldal címe: http://www.klartlegal.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda
Corvin tér 10. I. em. B1. ajtó
Budapest
1011
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dudás Gábor János, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszám: 00703
Telefon: +36 309291171
E-mail: gabor.dudas@klartlegal.eu
Fax: +36 17963636
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.klartlegal.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. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál berendezéses szolgáltatás nyújtása a szerződéskötéstől
2017. december 31-ig.

II.1.2)

Fő CPV-kód
76000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés MMBF Zrt. üzemeltetésébe tartozó szénhidrogén-ipari célból létrehozott kutaknál
berendezéses szolgáltatás nyújtására. Ellátandó feladatok az MMBF Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál és
olajtermeléshez kapcsolódó mélyfúrásainál:
A kútmunkálatok CH kutak javítását, biztonságba helyezését, funkcióváltását (átképzés), felszámolását jelentik
a munkálatokhoz szükséges kútépítő anyagok beszerzésével és az ebből adódó logisztikai feladatok ellátásával
együtt.
1) Berendezés biztosítása;
2) Kútmunkálathoz szükséges anyagok biztosítása;
3) Kútmunkálatnál szükséges szállítási, rakodási és daruzási feladatok elvégzése állandó rendelkezésre állás
24/7 mellett.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül
meghatározásra.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll: nem
II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
76110000
76200000
45255000
60100000
34913000

II.2.3)

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

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés MMBF Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH ipari célból létrehozott kutaknál
berendezéses szolgáltatás nyújtására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A bevont szakemberek 266/2013.(VII.11.)Korm.r. 1.mell. I.fej. 2.rész 19.pont szerinti
Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület végzésére való jogosultsága az alkalmassági követelményen
felül / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A bevont szakemberek 266/2013.(VII.11.)Korm.r. 1.mell. IV.fej. 3.rész 12. és
14.pont szerinti felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsága az alkalmassági
követelményen felül / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A készenléti anyagok tárolásának és a javítás elvégzésének közúton mért távolsága
a Szőreg-1 földgáztárolótól (legfeljebb 300 km ajánlható, az ajánlat kizárólag a Schengen-i övezeten belülre
vonatk / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: ERP rendszer megléte / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: Az ajánlattételi közbeszerzési dokumentációban meghatározott típusfeladat teljes
költsége / Súlyszám: 45
Költség kritérium - Név: A ajánlattételi közbeszerzési dokumentációban meghatározott, a típusfeladaton kívüli
költséghelyek ellenértékeinek összesített értéke / Súlyszám: 5

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 21/04/2017
Befejezés: 31/12/2017
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés változatlan elszámolási feltételekkel meghosszabbítható, amennyiben a jelen közbeszerzéssel
azonos tárgyban megindításra kerülő, hosszabb időtartamra szóló közbeszerzési eljárást követő szerződés
megkötésére a befejezési határidőig nem kerülne sor.
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II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A pont kitöltése csak a közzététel érdekében történt. Az ajánlatkérő az ajánlattételre felkért jelentkezők számát
nem korlátozza.

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
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 eljárás egyik szakaszában sem lehet részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ), 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.rend. 1.§-16. § rendelkezései szerint kell igazolni
azzal, hogy az ajánlatkérő a Korm. rend. 2. § (2) bekezdésében foglaltakat az eljárásában nem alkalmazza.
A RJ-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. A jelentkező a kizáró
okok hiányáról az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának benyújtásával köteles
nyilatkozni, és a megkövetelt nyilatkozatokat és igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő kifejezett felhívására
köteles csatolni.
A RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 13. §-a alapján, a jelentkezésben
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:
A RJ-nek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ESPD-ban ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát.
P1.) Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott RJ-nek csatolnia kell nyilatkozatát
az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya – CH bányászat – tárolás –
szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén berendezéses szolgáltatások nyújtásával elért nettó árbevételéről –
attól függően, hogy a RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.

21/02/2017
S36
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 10

HL/S S36
21/02/2017
65660-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

5 / 10

[321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bekezdés.]
P2.) A RJ-nek be kell nyújtani a saját vagy jogelődje, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok
szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát, ha a letelepedése szerinti
ország joga előírja a közzétételt.
Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs
szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu ) honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás adatainak csatolása a
részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Amennyiben a részvételi jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte
meg működését, alkalmasságát a P1.) szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Közös RJ esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. RJ-k a Kbt. 65. § (7)-(9) és
(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a RJ, ha:
P1) az elmúlt 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a CH ipar területén
berendezéses szolgáltatások nyújtásából származó legalább nettó 450 000 000 HUF árbevétellel. Amennyiben
a RJ 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 230 000
000 HUF évi átlagos nettó árbevétellel;
P2) az utolsó kettő lezárt üzleti évben az üzemi-üzleti tevékenység szerinti eredménye bármelyik évben negatív
volt.
Amennyiben a RJ azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság
feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (a CH ipar területén
berendezéses szolgáltatások nyújtása) nettó árbevétele el kell, hogy érjen legalább 150 000 000 HUF értéket.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A RJ-nek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az ESPD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott RJ-nek az alábbi dokumentumokat kell
benyújtania.
M1.) A felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb a CH ipar területén berendezéses szolgáltatások
végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését (321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3) bek. a) pont és
22.§ (1) és (2) bek.) A referenciaigazolásnak, ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan
adatot (a teljesítés ideje, helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
M2.) Azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét
igazoló okiratok, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai
gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. RJ köteles nyilatkozni, hogy
mely szakembert mely pozícióra jelöli. [321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3) bekezdés b) pont]
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M3.) A bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy
minőségirányítási rendszer (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését [321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3)
bekezdés c) pont és 24. § (3) bek. szerint];
M4.) az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási
intézkedés részletes ismertetését [321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3) bekezdés g) pont alapján.].
M5.) A rendelkezésére álló eszközök, berendezések részletes felsorolását, ismertetését (műszaki paraméterek
megadásával) és a rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla,
eszköznyilvántartás, stb.). Az ismertetésnek tartalmaznia kell a nyilatkozatot arról, hogy az eszközök a
szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni [321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3) bekezdés i)
pont].
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik legalább:
M1.) a felhívás feladását megelőző 3 évben CH ipar területén berendezéses szolgáltatás nyújtására vonatkozó
összesen legalább nettó 450M HUF értékű referenciával, mely legalább az alábbi teljesített kútmunkálatokat
tartalmaz:
a) 1 db CH kút felszámolása; és
b) 1 db CH kút szűrős kútjavítása; és
c) 1 db CH kút átképzése, funkcióváltása, javítása;
M2.) az alábbi szakemberekkel, akik egyenként min. 3 év CH ipari kutak berendezéses kútmunkálatainál saját
szakmájukban szerzett gyakorlattal rendelkeznek:
a) 2 fő főfúrómester;
b) 3 fő fúrómester;
c) 3 fő kapcsoló;
d) 6 fő kulcsos;
e) 3 fő motoros;
f) 3 fő fúrási segédmunkás.
Egy szakember csak egy minőségben vonható be;
M3.) bármely nemzeti rendszerben akkr. tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy
minőségirányítási rendszerrel (min ISO9000 vagy azzal egyenértékű), vagy ezekkel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedéssel;
M4.) ISO14001 körny.irányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű körny.irányítási intézkedéssel;
M5.) a szerződés teljes futamidejére az alábbi eszközökkel:
a szerződés teljes futamidejére az alábbi eszközökkel:
a) 1 önjáró berendezés, torony, emelőmű, erőgép, és a csatlakozó felszerelések egyetlen független mobil
egységen.
b) 1 torony, névleges magassága min. 29 m. A statikus horog (max.8 huzalos) terhelhetősége min. 60mt
(metrikus). Hegesztett torony-típus (API Spec 4F szerint) kapcsolóállással.
c) 1 munkapad (alépítmény) (rotary asztallal és padlózattal, 3 külön menekülőútvonallal), belmagasság min. 3,4
m, biztosítja egyidejűleg min. 50 t szerszámsúly megtartását a toronyban, és min. 60 t beékelt szerszámsúly
megtartását az asztalban.
d) 2 egymástól független lég- vagy hidraulikus működtetésű csörlő, min. emelési kapacitás 1-1 t.
e) 1 emelőmű, ami alkalmas a lassú kuplung direkt kapcsolására.
f) 1 korona csigasor, min. 80 t dinamikus terhelhetőség.
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g) 1 mozgó csigasor, min. 80 t statikus terhelhetőség, mozgócsiga-horog kombináció horogrögzítő zárral,
rugóval.
h) 1 öblítőfej, min. 3000 psi üzemnyomású, alján apamenetes csatlakozással a forgatórúdnak.
i) 1 hossz 1„névleges átmérőjű, 6x19 IWRC fúrókötél.
j) 1 forgató asztal, min. terhelési kapacitás 95 t, szabadon forgatható és 17 ½”-os nyílással.
k) 1 levegőrendszer, mely a nyomás 120 psi alá csökkenése nélkül alkalmas – fagypont alatti külső hőmérséklet
esetén is – a munkapadi csörlő, a fúrórúd-bepörgető és a sűrített levegő vezérlésű egységek egyidejű
működtetésére.
l) 1 áramszolgáltató berendezés, min. 2 dízelmeghajtású generátor egységből álló áramfejlesztő rendszer, mely
alkalmas az telep összes váltóáramú áramigényének egyidejű ellátására.
m) 1 magasnyomású iszaprendszer, min. 200 HP szivattyú teljesítménnyel és min. 2000 psi üzemi nyomású,
független meghajtású centrifugál feladószivattyúval.
n) 1 alacsonynyomású iszaprendszer, benne egy 3 elkülöníthető tartályra osztható 90 m3-es egységgel,
valamint 1 db min. 43 m3-es álló víztároló- és min. 10 m3-es furadéktároló tartállyal, iszapkeverő rendszerrel,
szivattyúkkal, tömlőkkel.
o) 1 kitörésgátló rendszer, tartalmaz 1 db dupla pofás 7 1/16„x5000 psi üzemi nyomású hidraulikus működtetésű
kitörésgátlót és annak működtető rendszerét, lyukmegölő és lefúvató rendszert, termelő vezetéket, szeparátort,
fáklya rendszert.
p) 1-1 db nyomás-, terhelés-, löketszám-, nyomaték-, fordulatszám-, tartályszint-, H2S + CO2 + O2 + CH szint
mérésre alkalmas műszer;
q) 2000 m műbizonylattal rendelkező, 2.7/8” OD, 10.4 lbs/ft, G-105 minősítésű, 2 kategóriába sorolt, prémium
vagy II osztályú fúrócsővel, fúrócső toldókkal, sablonokkal, kezelő eszközökkel, súlyosbítókkal, átmenetekkel,
forgatórúddal, közdarabokkal, kulcsokkal, mentőszerszámokkal;
r) 1 min. 700 kg teherbírású 4WD pick-up és 1 min. 3 t teherbírású 4WD villástargonca;
s) 2 db min. 10 m3 kapacitású szállító jármű saját vákuum szivattyúval, FL vagy AT tartály kóddal, érvényes
ADR engedéllyel.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Meghiúsulási: Ha Vállalkozónak felelős magatartása miatt a teljesítés meghiúsul. Mérték: meghiúsulással
érintett részre eső nettó szerződéses ár 25%-a.
Késedelmi: Ha Vállalkozó a teljesítéssel neki felelős magatartása miatt késik. Mérték: késedelemmel érintett
részre eső nettó szerződéses ár 1%a/nap, max. 20 %.
Hibás teljesítési: Ha Vállalkozó a teljesítést nem szerződésszerűen végzi. Mérték: SLA szerint.
Jótállás: szolgáltatás (áru) átadás-átvételétől 24 hónapra.
Biztosíték:
Teljesítési: 30 000 000 HUF a szerződés teljesítésének biztosítására. Szerződés hatálybalépésétől szerződés
lejártát követő 90. napig érvényes.
Kbt.134.§(5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról.
Nyertes ajánlattevőnek Kbt.134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti módon a Kbt.134.§ betartásával kell a
biztosítékokat nyújtania.

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.
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A Kbt. 135. § (1), 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 ajánlattételi 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.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos 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

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/03/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 16/03/2017

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

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
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A megrendelés elektronikus úton történik
VI.3)

További információk:
1) A jelentkezést a Kbt.66.§ alapján kell megtenni. Jelentkezések felbontása Kbt.68.§ szerint az I.3. pont szerinti
címen kerül sor. A Jelentkezések felbontásának kezdési időpontja: 6.3.2017. 10:00 óra.
2) A részvételre jelentkezőnek (RJ-nek) a Jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (2)-(6) bekezdései szerint.
3) Az Ajánlatkérő (AK) nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az RJ a jelentkezésben
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
4) Az ajánlatok értékelése: legjobb ár-érték arány értékelési szempont. Minden értékelési szempontban
a ponttartomány: 1-100. Értékelés módszere: a II.2.5.) pont szerinti minőségi kritériumoknál, a költség
kritériumoknál fordított arányosítási módszer, az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok szerinti képlet
alapján.
5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6) A nyertes köteles saját költségén személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező
hatályos, szerelési tevékenységre is kiterjedő felelősségbizt. szerződéssel, valamint a jogszabályban
rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbizt. szerződéssel rendelkezni a szerződés teljes
futamidejére. A nyertesnek a szerződés megkötésével egyidejűleg csatolnia kell a biztosítási szerződését(eit)
vagy kötvényét(eit), amelyek biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa a szerelési felelősségbizt.
esetén 100 000 000 Ft, az éves limit 200 000 000 Ft, míg a körny.védelmi felelősségbizt.-nál 50 000 000 HUF,
az éves limit 100 000 000 HUF.
7) A nyertesnek legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg csatolnia kell az OHSAS 18001:2007
foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű fogl. eü.
és bizt. irányítási intézkedés részletes ismertetését; az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásainak
megfelelő vizsgáló laboratórium tanúsítványát illetve az ezzel egyenértékű laboratórium részletes ismertetését.
8) A VI.3.6., és 7. pontjai szerinti okiratok a szerződés mellékletét képezik. Amennyiben ezek csatolására
határidőben nem kerül sor, AK a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult.
9) Az AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Ennek oka, hogy a jelen beszerzés alapján a nyertes
által megvalósítandó feladatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így a szerződésszerű teljesítéséért való
helytállás és az esetleges jótállási, szavatossági kötelezettségek megfelelő teljesíthetősége a részajánlattétel
esetén nem biztosítható.
10) Az AK az ESPD formanyomtatványában az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
11) A felhívás II.2.7.) pontjában meghatározott kezdési időpont tervezett időpont.
12) Az eljárás tárgyaként megjelölt szolgáltatások az AK alaptevékenységének ellátásához szükségesek,
a kiszervezhető szolgáltatások között szerepelnek a működési engedély rendelkezései szerint, így AK
működésének alapfeltétele a szerződések folyamatos biztosítása. A sürgősséggel lefolytatott (307/2015.
Korm. r. 7. § (1) bek) eljárás 2017. májusig történő lezárásának nagy jelentősége van az AK tulajdonában
lévő Tároló jogszabálynak megfelelő és üzembiztos üzemeltetése szempontjából, mert a szakértői becslések
szerint a jelenlegi szerződések alapján rendelkezésre álló keretösszegek eddig biztosítják a karbantartási
szolgáltatások igénybevételét. A beszerzés tárgyaként megjelölt szolgáltatásokkal normál rezsim esetén,
az eljárás jogszabályban rögzített időigénye miatt nem biztosítható a Tároló jogszabálynak megfelelő és
üzembiztos üzemeltetése.

VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2017
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