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Magyarország-Budapest: Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 210-437028
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: Német Zoltán
Telefon: +36 309585513
E-mail: znemet@gaztarolo.hu
Fax: +36 14303721
NUTS-kód: HU110
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.nagyeskiss.hu/eljarasok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pál Attila
Telefon: +36 13280630
E-mail: pal.attila@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nagyeskiss.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pál Attila
E-mail: pal.attila@nagyeskiss.hu
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nagyeskiss.hu
I.6)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: földgáz tárolása és szénhidrogén- termelés

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

Elnevezés:
Az MMBF Zrt. részére kútmunkálati felügyeleti és műszaki ellenőri szolgáltatások nyújtása.

II.1.2)

Fő CPV-kód
76000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés MMBF Zrt. részére kútmunkálati felügyeleti és műszaki ellenőri szolgáltatások
nyújtására.
Ellátandó feladatok:
a) Havi átalány ellenében geológus szakértői és rezervoár-mérnök feladatok ellátása.
b) Tervezési feladatok.
c) Kútmunkálati felügyelői és geológus felügyelői feladatok ellátása.
d) A 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet szerinti bányaüzemi felelős műszaki vezetői feladat ellátása berendezéses
vagy berendezés nélküli kútmunkálatok esetében.
e) Építési műszaki ellenőri tevékenység biztosítása.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül
meghatározásra.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 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)
76000000
76100000
76200000
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II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Csongrád megye, az MMBF Zrt tulajdonú (esetenként MOL Nyrt. tulajdonú) létesítmények Algyő
és Szeged külterületén.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Az MMBF Zrt. részére kútmunkálati felügyeleti és műszaki ellenőri szolgáltatások nyújtása vállalkozási
keretszerződés keretében, az alábbiak szerint:
a) Havi átalány ellenében geológus szakértői és rezervoár-mérnök feladatok ellátása.
Geológus-mérnök feladatai:
— Kútmunkálati igények kezelése,
— A kútmunkálati és kútfelszámolási feladatok,
— Közreműködik a kútállomány állapotának folyamatos ellenőrzésében,
— Monitoring mérések és eseti tároló réteggel kapcsolatos mérések szervezése,
— Kútkönyvtár folyamatos vezetése,
— Aktív részvétel a kútmunkálatokhoz kötődő, különböző típusú beszerzési eljárásokban,
— Kútmunkálatokhoz kapcsolódó szolgáltatási szerződésekben közreműködik,
— Rövid- és hosszú távú kútmunkálati tervek kidolgozása,
— Hatósági ellenőrzések során képviselet.
Rezervoár-mérnök feladatai:
— A kútállomány üzemeltetésének irányítása és koordinálása,
— Műszaki Üzemi Terv és Üzleti Terv, valamint más rövid- és hosszú távú kidolgozása,
— Új művelési terv vagy művelési terv kidolgozása, közreműködés a művelési terv készítése során,
— Közreműködés a Monitoring Terv és a kútmunkálati tervek elkészítésében,
— A rezervoár működésének optimalizálása,
— Közreműködik a rezsim-utasítások összeállításában,
— Az operatív művelés-irányítással való folyamatos együttműködés,
— Hatósági ellenőrzések során képviselet.
b) Tervezési feladatok:
A Szőreg-1 teljes kútállományához kapcsolódó tervezési feladatok (geológiai műszaki terv, kútmunkálati terv,
kútmunkálati kiviteli terv, műveleti terv, költségterv, időterv anyagigény tervezés):
— időszakos kútállapot ellenőrző műveletek tervének elkészítése,
— berendezés nélküli munkálatok műveleti tervének elkészítése,
— új kút fúrásához szükséges tervek elkészítése,
— meglévő kút berendezéses és berendezés nélküli javításához szükséges tervek elkészítése,
— meglévő kutak felszámolásához szükséges tervek elkészítése,
— szükség szerint tervezői művezetés biztosítása.
c) Kútmunkálati felügyelői és geológus felügyelői feladatok ellátása.
A kútmunkálati felügyelői feladatok ellátása, berendezéses és berendezés nélküli kútmunkálatok helyszíni
felügyelete:
— berendezéses- és berendezés nélküli munkálatok során elvégzendő feladatok (rendszeres és eseti
ellenőrzések végrehajtása, munkaengedélyek kiadása, szolgáltatók szakmai és EBK felügyelete, stb.),
— szervezési, raktározási feladatok ellátása,
— adatkezelési feladatok, teljesítés igazolás,
— napi-, befejező- és megrendelői igény szerinti egyéb jelentések készítése.
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Geológus felügyelői feladatok ellátása:
A fúrások, kútmunkálatok, kútjavítás, kútfelszámolás és információ szerzési programok (geofizikai
szelvényezés, kútvizsgálati mérés, rétegvizsgálatok, kútkamerás vizsgálat, stb.) során felmerülő operatív
geológusi feladatok ellátása:
— rendszeres és eseti ellenőrzések végrehajtása, szolgáltatók szakmai és EBK felügyelete,
— adatkezelési feladatok, teljesítés igazolás,
— megrendelői igény szerinti jelentések készítése, illetve azok kialakításban való részvétel.
d) A 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet szerinti bányaüzemi felelős műszaki vezetői feladat ellátása berendezéses
vagy berendezés nélküli kútmunkálatok esetében.
e) Építési műszaki ellenőri tevékenység biztosítása.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2) és (3) szerinti építési műszaki ellenőri feladatok ellátása a
Szőreg-1 felszíni beruházásainak megvalósítása (kivitelezése) során építész, villamos, műszeres és gépész
szakterületen.
A részletes műszaki tartalom közbeszerzési műszaki leírásban kerül meghatározásra.
Az eljárás megindításakor az ajánlatkérő által kezelt kutak száma, amelyek vonatkozásában a tárgyi feladatok
ellátandók: 199 db.
A szerződés keretösszege 300 000 000 HUF.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M/2 a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek
összesített többlettapasztalata, értékelt max. 120 hónap (összesen) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2 b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata, értékelt max. 120 hónap. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2 c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata, értékelt max. 120 hónap. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M/2 d) pontban meghatározott alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember többlettapasztalata, értékelt max. 120 hónap. / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a határozott időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a szerződés további 3 hónappal, de
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítható.

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
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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:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás
során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
– köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm. rendelet) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell
tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében, azon adatbázisok kivételével, melyek ellenőrzését a Korm.
rendelet ajánlatkérő számára előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell
csatolnia.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján felhívott ajánlattevőnek a kizáró okokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
III. fejezete szerint kell igazolnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján történik.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait
igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
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Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell benyújtani:
P/1) Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/2) Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységből (CH bányászat – tárolás – szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén CH kutakhoz kútmunkálati
felügyeleti tevékenység) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően,
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 a P/1) vagy a P/2) követelmény szerinti
dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
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 a P/1), illetve P/2) alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre
vonatkozó adózott eredménye egynél többször negatív volt.
A később létrejövő gazdasági szereplő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik a
közbeszerzés tárgyából (CH bányászat – tárolás – szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén CH kutakhoz
kútmunkálati felügyeleti tevékenység) származó, átlagosan évi nettó 75 000 000 HUF árbevétellel.
P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben gazdálkodási adatai alapján tett nyilatkozata szerint a közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenységből (CH bányászat – tárolás – szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén CH
kutakhoz kútmunkálati felügyeleti tevékenység) származó árbevétele nem éri el a nettó 200 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a P/1) alkalmassági követelménynek
az közös ajánlattevő megfelel, a P/2) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
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Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait
igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell benyújtani:
M/1) az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett (legfeljebb 6 éve megkezdett) legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgyával egyező szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatot/igazolást, amely
tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
— teljesítés helye, ideje (kezdő és befejező időpont),
— szerződést kötő másik fél neve, címe,
— a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való
megfelelőség megállapítható legyen),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek követelményenkénti megnevezését, a megnevezett szakember
szakmai önéletrajzát a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakembertől származó rendelkezésre
állási nyilatkozatot.
Amennyiben az M/2. b,c,d) pontok szerinti szakember már rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, úgy
ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban vagy a kamarai igazolásból ellenőrzi.
Párhuzamos tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont, M/2) b,
c, d) pontok szerinti szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
M/3) Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy
minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, vagy az ezekkel
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási rendszer
tanúsítványát, vagy az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését; az OHSAS
18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, vagy az ezzel
egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes ismertetését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladását megelőző 6 éven belül megkezdett és 3 éven
belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, alábbi referenciákkal:
a) min. 3 db szénhidrogén ipari kútmunkálat kiviteli tervének elkészítése;
b) min. 3 db szénhidrogén ipari, berendezéses kútmunkálat felügyeletének ellátása.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakember(ek)kel:
a) min. 2 fő kőolajbányász és mélyfúróipari technikus, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és IWCF
supervisor szintű képesítéssel, valamint külön-külön legalább 60 hónapos CH ipari területen CH kutakhoz
kapcsolódó kútmunkálati felügyeleti szakmai gyakorlattal rendelkező kútmunkálati felügyelővel;
b) min. 1 fő műszaki ellenőrrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységről szóló 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti névjegyzékben érvényes ME-B névjegyzéki bejegyzéssel
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és jogosultsággal (vagy korábbi ME-BA/I. névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal), vagy a nyilvántartásba
vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, valamint min. 36 hónap CH ipari területen CH
kutakhoz kapcsolódó kútmunkálati felügyeleti szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) min. 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységről szóló 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti névjegyzékben érvényes MV-B vagy MV-GO névjegyzéki
bejegyzéssel és jogosultsággal (vagy korábbi MV-BÁ névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal), vagy a
nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, valamint min. 60 hónap CH
ipari területen CH kutakhoz kapcsolódó kivitelezési és/vagy karbantartási, és/ vagy kútmunkálati felügyeleti
szakmai gyakorlattal rendelkezik;
d) min. 1 fő tervezővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről
szóló 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti névjegyzékben érvényes GO-T névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal,
vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, valamint
— min. 2 db szűrőcserés kútjavítás kiviteli tervének, és
— min. 2db berendezéses kútfelszámolás kútmunkálati és kiviteli tervének, és
— min. 2 db berendezéses tömítetlenség megszüntetés kiviteli tervének elkészítésére is kiterjedő,
— min. 60 hónap CH ipari területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb 3 pozícióra jelölhető meg, azaz az M/2) alkalmassági követelmény keretében
legalább két fő szakember bemutatása szükséges.
M/3) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel:
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű);
b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer;
c) OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1., M/2. és M/3. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Jótállás: a szolgáltatás átadás-átvételétől számított 24 hónap a közbeszerzési dokumentumok szerint.
Teljesítési biztosíték: 10 MFt a szerződés teljesítésének biztosítására. A teljesítési biztosítéknak a szerződés
hatálybalépésétől a szerződés lejártát követő 90. napig kell érvényesnek lennie. A teljesítési biztosíték
határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban kell nyilatkozni. A Kbt. 134.§ (6) bek. a) pontja
szerinti módon a Kbt. 134.§ előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

III.1.7)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az adott havi teljesítésről szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése
átutalással, 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., és
a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a alapján történik.
A részletes fizetési feltételeket a 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
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III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti és a 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet szerinti bányaüzemi
felelős műszaki vezetői jogosultság.

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
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

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/12/2017
Helyi idő: 12:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/12/2017
Helyi idő: 12:00
Hely:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház Citi Torony 6. emelet,
tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68.§ (3) bekezdésben meghatározott személyek. A bontás a Kbt. 68.§(1),(4),(6)
bek. szerint kerül lefolytatása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020. II-III. negyedév.
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P/1)-P/2) és M/1)-M/3) alkalmassági feltételeket és azok igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
4) A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdésére.
6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja
alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1-4. értékelési részszempontok esetében (szakemberek többlettapasztalata) az alkalmazandó módszer az
egyenes arányosítás.
Az 5. értékelési részszempont (Ár nettó HUF) esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
7) A felhívás IV.2.6) pontja alatt ajánlatkérő az ajánlatok bontásától számított 30 napot ért.
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526).
10) Az AK a részajánlattétel lehetőségét a következő okokból nem biztosítja: 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.
11) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
12) A nyertes köteles saját költségén személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező
hatályos, szerelési tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint a jogszabályban
rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási 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 50 000 000
HUF, az éves limit 100 000 000 HUF.
AK a szerződéskötés feltételévé teszi, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen min. 100 000 000 HUF/év és 50
000 000 HUF/kár fedezeti összegű környezetvédelmi szakmai felelősségbiztosítással.
Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az ajánlatkérő részére
benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
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benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő
a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak
szerinti felelősségbiztosítással.
Az ajánlatban a biztosítások nyújtásáról nyilatkozni kell.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 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:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
30/10/2017
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