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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437030-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 210-437030
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
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
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. által üzemeltetett létesítmények folyamatos működését biztosító felszín alatti karbantartási és
javítási szolgáltatások ellátása.

II.1.2)

Fő CPV-kód
76000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
„Az MMBF Zrt. által üzemeltetett létesítmények folyamatos működését biztosító felszín alatti karbantartási és
javítási szolgáltatások ellátása.”

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 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
76110000
76200000
76211200
76300000
76450000
76460000
76537000
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76532000
71000000
50000000
51000000
51900000
45111000
II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
A Csongrád megyei Szőreg-1 telephez kapcsolódó létesítmények Szeged és Algyő közigazgatási területén.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Mélyfúrások és szénhidrogén ipari kutak (199 db) folyamatos működését biztosító felszín alatti karbantartási és
javítási szolgáltatások ellátása:
— Vitlás tevékenységek ellátása az ehhez esetlegesen szükséges kazánkocsis szolgáltatással együtt;
— Ideiglenes termeltető-rendszer szolgáltatása, valamint az ehhez kapcsolódó kútvizsgálati eszközök és
szolgáltatás biztosítása;
— Szivattyúzási tevékenység ellátása (aggregátor-egység, folyadéktároló tartályok, szerelvények stb.
biztosítása), beleértve cementdugó elhelyezését;
— Mélybeni- és mentő eszközök szolgáltatása, az ezek használatához szükséges műhelyszolgáltatás és
mentési specialista biztosítása;
— Kútfej-szerelvények pótlása és ezek, valamint a csőközök karbantartása, feltöltése az ehhez esetlegesen
szükséges kazánkocsis szolgáltatással együtt;
— Iszapszerviz szolgáltatások biztosítása kútmunkálatok esetében (ideértve a folyadék-technológiákhoz
szükséges anyagok, adalékanyagok és eszközök biztosítását);
— Csövezési (béléscső, termelőcső) és szifoncsövezési szerviz biztosítása kútmunkálatoknál, ideértve az
ehhez szükséges kútépító- és segéd-anyagok biztosítása;
— Csévélhető termelőcsővel (Coiled Tubing vagy CT) és / vagy nitrogénnel végezhető műveletek, valamint az
ezek ellátásához szükséges műveleti- és egyéb eszközök, anyagok biztosítása;
— Terepelőkészítő munkák CH kutaknál;
— A felsorolt szolgáltatások elláthatóságának érdekében megfelelő szakemberek és az ezek, valamint az
eszközök, anyagok mobilizációjához/demobilizációjához szükséges erőforrások (é: rakodási és szállítási
eszközök, szolgáltatások) biztosítása.
A szerződés keretösszege 750 000 000 HUF.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1 M/2 k) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti
többlettapasztalata, max. értékelt: 60 hó / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 M/2 l) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti
többlettapasztalata, max. értékelt: 60 hó / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 M/2 m) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti
többlettapasztalata, max. értékelt: 60 hó. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 HUF
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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 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

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:
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 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 gazdasági szereplő(k)nek a kizáró okokat a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet III. fejezete szerint kell igazolnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak az
ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
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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.
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 elért közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységből (CH bányászat-tárolás (együtt: CH ipar) területén CH kutakhoz kapcsolódó felszín alatti
karbantartási és/vagy javítási szolgáltatásokból) 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) / 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 ajánlati 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 (együtt: CH ipar) területén CH kutakhoz kapcsolódó felszín alatti
karbantartási és/vagy javítási szolgáltatásokból) származó, átlagosan évi nettó 150 000 000 HUF árbevétellel.
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P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben gazdálkodási adatai alapján tett nyilatkozata szerint a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységből (CH bányászat-tárolás területén CH kutakhoz kapcsolódó felszín alatti karbantartási és/vagy
javítási szolgáltatásokból) származó árbevétele nem éri el a nettó 450 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a P/1) alkalmassági követelménynek
az egyik 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)-(3) 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.
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 tárgya szerinti (CH bányászat-tárolás (együtt: CH ipar) területén CH kutakhoz kapcsolódó felszín
alatti karbantartási és/vagy javítási szolgáltatásokból) szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatot/
igazolást a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
— teljesítés helye, ideje (kezdő és befejező időpont),
— szerződést kötő másik fél neve, címe,
— a szolgáltatás tárgya és mennyisége,
— 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. k) és m) pont szerinti szakember már rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, úgy
ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban vagy a kamarai igazolásból ellenőrzi.
Párhuzamos (ugyanazon) szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont, M/2)k)
és m) pont 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) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását
oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, és a
rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás, stb.).
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M/4) 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):
Figyelem! Az M/1) és M/3) alkalmassági követelmény a karatkerkorlátozásra tekintettel a VI.4.3) pontban kerül
feltüntetésre.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakember(ek)kel:
a) 1 fő CH kutakkal kapcsolatosan külön-külön berendezéses és berendezés nélküli kútmunkálatoknál végzett
vitlás szolgáltatás nyújtására vonatkozó min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;
b) 1 fő CH kutakkal kapcsolatosan külön-külön berendezéses és berendezés nélküli kútmunkálatoknál
szivattyúzási tevékenységek végzésére vonatkozó min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;
c) 1 fő rotary menetek, termelőcső és béléscső menetek valamint speciális menetek vágása és
végszerelvényhez tartozó eszközök tesztelésére, előkészítésére, javítására vonatkozó min. 36 hónap szakmai
gyakorlattal;
d) 1 fő CH kutak kútfejein található tolózárak karbantartására, javítására, cseréjére vagy kútmunkálatokban való
részvételre vonatkozó min. 36 hónap szakmai gyakorlattal és IWCF vagy azzal egyenértékű kitörésvédelmi
vizsgával;
e) 1 fő műszaki középfokú végzettséggel rendelkező iszapvegyész külön-külön berendezéses és berendezés
nélküli kútmunkálatoknál végzett iszapvegyészi tevékenység végzésére min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;
f) 1 fő külön-külön béléscső és termelőcső számítógépes nyomaték kulccsal végzett szolgáltatásra vonatkozó
min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;
g) 1 fő CH kutakkal kapcsolatosan külön-külön berendezéses és berendezés nélküli kútmunkálatoknál
csévélhető termelőcsővel és nitrogénnel végzendő szolgáltatás végzésére vonatkozó min. 36 hónap szakmai
gyakorlattal;
h) 1 fő CH kutakkal kapcsolatosan külön-külön berendezéses és berendezés nélküli kútmunkálatoknál
termeltetési tevékenységek végzésére vonatkozó min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;
i) 1 fő külön-külön CH ipari területen CH kutak kútmunkálatainak megvalósításához szükséges kútakna,
valamint kútalapok és bekötőutak betonelemes vagy zúzottköves térburkolatának kialakítására, valamint ezek
felszámolására, rekultivációjára vonatkozó min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;
k) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm r. szerinti névjegyzékben MV-B névjegyzéki bejegyzéssel és
jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó 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;
l) 1 fő mentési specialista szénhidrogén ipari kutak mentési munkáiban szerzett min. 60 hónap szakmai
gyakorlattal;
m) 1 fő az 1993. évi XLVIII. tv. 28.§ (3) bek. és a 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 2.§ (2) bek. e) pontja szerint a
bányafelügyelet által nyilvántartásba vett (SzB) bányaüzemi felelős műszaki vezetővel, vagy azzal egyenértékű
bányaüzemi felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és gyakorlattal (16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 4-5.§), valamint min. 36 hónap CH ipari területen
CH kutakhoz kapcsolódó bányaüzemi felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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Egy szakembert több alkalmassági követelmény igazolására is be lehet mutatni.
M/4) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 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/1-4. 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: 24 hónap a szolgáltatás átadás-átvételétől számítva.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes
ajánlatevő 20 000 000 HUF összegű teljesítési biztosíték nyújtására köteles, a szerződésben foglaltak,
illetve a Kbt. 134. § (2) -(3) bekezdései szerint, a (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A
teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a szerződés
időbeli hatályának lejártát követő 90 napig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése
alapján.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

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 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

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
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

02/11/2017
S210
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 12

HL/S S210
02/11/2017
437030-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

9 / 12

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: 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: 05/12/2017
Helyi idő: 10:00
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
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 P1-P2. és M1-4. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bek. 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) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 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
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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., 2. és 3. értékelési részszempont esetében (szakemberek többlettapasztalata) az alkalmazandó módszer
az egyenes arányosítás.
A 4. értékelési részszempont (Ár nettó HUF) esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
7) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526).
8) Az AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a szolgáltatás jellegére és a szolgáltatással érintett
objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel. Az elvégzendő feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, a beszerzési tárgyak egymással szükségszerűen összefüggenek. Az egyes részfeladatok szerinti
részekre bontás ellehetetlenítené továbbá nyertes ajánlattevő szerződésszegésért való felelősségének
megállapíthatóságát is (ajánlatkérő jótállási/szavatossági jogaival nem tudna megfelelően élni).
9) Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak
teljesítéséig a) legalább 250 000 000 HUF/év, valamint 200 000 000 HUF/kár összegű személyi sérülést, dologi
kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező, építési-szerelési tevékenységre is kiterjedő általános és szolgáltatási
felelősségbiztosítással, valamint
b) legalább 50 000 000 HUF/év, valamint 25 000 000 HUF/kár összegű környezetvédelmi felelősségre
vonatkozó, jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie.
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
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.
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A III.1.3) pont folytatása:
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati feladását megelőző 3 éven belül befejezett
(legfeljebb 6 éven belül megkezdett), CH bányászat-tárolás (együtt: CH ipar) területén CH kutakhoz kapcsolódó
felszín alatti karbantartási és/vagy javítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával, mely(ek) tartalmaz(zák) minimum az alábbiakat:
a) Vitlás szolgáltatás nyújtása CH kutaknál (min. 3 db kút);
b) Termeltetési tevékenység végzése CH kutak vonatkozásában – a berendezéses munkáknál működtetett
termeltető rendszert is ideértve (min 2 db kút);
c) Szivattyúzási szolgáltatás nyújtása CH kutaknál (min 3 db kút);
d) Mélybeni- és mentő eszközök biztosítása, műhelyszolgáltatással és mentési specialista biztosításával CH
kutaknál (min 3 db kút);
e) Kútfej szerelvények javítása, cseréje, valamint ezek és a csőközök karbantartása CH kutaknál (min 4 db kút);
f) Iszapszerviz szolgáltatás nyújtása CH kutaknál, ideértve az anyagok, adalékanyagok és szakemberek
biztosítását is (min 2 db kút);
g) Cső kezelő eszközök és az ehhez szükséges anyagok biztosítása CH kutak kútmunkálataihoz (min 2 db kút);
h) Csévélhető termelőcsővel és nitrogénnel végzendő szolgáltatások nyújtása CH kutaknál (min 3 db kút);
i) Terepelőkészítő munkák CH kutaknál (min 1 db).
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel együttesen is teljesíthető.
M/3) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
a) 2 db egydobos vitlás egység; 1 db kétdobos vitlás egység; 2 db kitörésgátló rendszer és lubrikátor egység;
b) 2 db termeltető rendszer min.10bar-os kétfázisú szeparátorral; 1 db termeltető rendszer min.80 bar-os
kétfázisú szeparátorral; 1-1db min. 350 bar és min.700 bar üzemi nyomású fix és állítható fúvókával rendelkező
elosztó manifold;
c) 2 db min.320 bar-os aggregátor; 2 db min.700 bar-os aggregátor; 2 db min.20 m3-es és 2 db min.30 m3-es
tartály; 1 db lefúvató szánkó; 2 db fáklya; 200 m termelő vezeték;
d) 1-1 db rotary termelőcső és béléscső menetek vágására alkalmas menetvágó eszköz; 3-3 db különböző
méretű mentési ütőolló, tehermentesítő, bal és jobb menetes mentőrák és/vagy mentőtüske és/vagy
mentőszigony;
e) az alábbi vizsgálatok, mérések helyszíni elvégzésére alkalmas iszap laboratórium:
— Sűrűség (légköri nyomáson, nyomás alatt);
— Iszap reológia (felszínen);
— Iszap reológia 75 °C-ig;
— Vízleadás – API;
— Vízleadás – HPHT;
— Szilárd anyag tartalom;
— Homok tartalom;
— PH (elektródával mérve);
— Agyagtartalom (MBT);
— Klorid ion tartalom;
— Iszapszürlet alkalitása (PH);
— Iszap alkalitása;
— Teljes keménység (iszapszürletben, sósvízben);
— Ca++ ion koncentráció (iszapszürletben, sósvízben);
— Kálium koncentráció;
— Szulfid tartalom;
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— Turbiditás;
f) 1 db béléscső (4 1/2”-13 3/8”) és 1 db termelőcső (2 3/8”-5 1/2”) számítógépes nyomaték kulcs;
g) 2 db CT egység (1 ¼”x0,095 HS-80) cserélhető dobbal (CT hossz változtatása min. 900 m – max. 2000 mig); 2 db Nitrogén egység; 1 db Nitrogén szállító egység; 1 db habgenerátor;
h) CST típusú tolózárak (2 1/16”-7 1/16” méretű és 3000-10000 Psi nyomásfokozatú) javításához,
karbantartásához, cseréjéhez szükséges alábbi alkatrészekkel: 1db teljes készlet alkatrész a 2 1/16”-7 1/16”
méretű és 3000-10000 Psi nyomásfokozatú tolózárak javításához a következők szerint (1-1 db minden CST
típusú mérethez és nyomásfokozathoz): tömszelence tömítés, csapágy, orsó, orsóanya, nyelv, ülésgyűrű pár,
zsírzószelep, zsírzószelep záróanya;
i) 2 3/8”, 2 7/8”, 3 1/2”, 4 1/2”, 5” és 7” átmérőjű termelő és béléscső vágására, körülfúrására alkalmas mélybeni
vágóeszköz(ök).
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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