ÁRVERÉSI KIÍRÁS

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest,
Montevideo u. 16/b. ép., Cg. 01-10-045494, adószám: 13780960-2-44, továbbiakban HEXUM
Földgáz Zrt., vagy Kiíró) alulírott napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet
meg. A kapacitás Árverést a HEXUM Földgáz Zrt. a jelen Árverési Kiíráshoz 1. sz.
mellékletként csatolt Árverési Szabályzatban foglaltak szerint bonyolítja le.
Árverés részletei:
Árverés megnevezése:

1/2021. sz. Tárolói kapacitás árverés – 1 éves

Regisztrációs határidő:

2021. január 20. 16:00 óra

Ajánlattételi határidő:

2021. január 29. 12:00 óra

Ajánlati Időszak
Árverés Típusa
Ajánlat pénzneme
Egy termékcsomag tartalma*

2021/2022 tárolói év
Egyfordulós, papíralapú
HUF

 Mobil kapacitás
 Betárolási
kapacitás
nem
megszakítható
 Betárolási kapacitás megszakítható
 Kitárolási
kapacitás
nem
megszakítható
 Kitárolási kapacitás megszakítható
 Betárolási ciklus (tervezett)
 Kitárolási ciklus (tervezett)

157 964 272 kWh
609 284 kWh/nap
578 418 kWh/nap
1 128 307 kWh/nap

1 128 325 kWh/nap
2021.04.15. – 2021.09.30.
2021.10.15. –2022.03.31.
A mindenkor hatályos Árrendelet (a jelen
Árverési Kiírás kelte napján a 13/2016.
Induló (maximum) Tárolói Kapacitásdíj (XII.20.)
MEKH
rendelet)
szerinti
(TM)
legmagasabb hatósági ár, melynek az
Árverési Kiírás kelte napján hatályos
jogszabály szerint értéke: 1,044 Ft/kWh.
Nem
nyilvános
(közjegyzői
letétbe
Minimum ár:
helyezve)
Meghirdetett ajánlati csomagok darabszáma
10
db
(LOT)
Ajánlattevőnként
igényelhető
ajánlati
10
db
csomagok darabszáma (legfeljebb)
Az Ajánlati Ár nettó összegben értendő, amely nem tartalmazza az ÁFA-t, és semmilyen egyéb
hatósági díjtételt vagy adójellegű tételt.
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Az Ajánlati Ár nem tartalmazza a betárolási forgalmi díjat és a kitárolási forgalmi díjat,
melyeket az Ajánlattevő a mindenkor hatályos Árrendelet (az Árverési Kiírás kelte napján a
földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló
13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet) szerint fizet, a havi forgalma alapján. Az Ajánlati Ár nem
tartalmazza az Ajánlattevő által esetlegesen igénybevételre kerülő egyedi szolgáltatások díjait
sem.
*A nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel két szerződés kerül megkötésre: Földgáztárolási
Szerződés a Kiíróval, Másodlagos kapacitás lekötési Szerződés a Magyar Szénhidrogén
Készletező Szövetséggel. A teljes mobilkapacitást és a nem megszakítható ki- és betárolási
kapacitásokat a HEXUM Földgáz Zrt., a megszakítható ki- és betárolási kapacitásokat a
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség az általa tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
szerint biztosítja.
Az Árveréshez kapcsolódó Árverési Szabályzat, valamint minden további információ a
HEXUM Földgáz Zrt. honlapján érhető el (http://mmbf.hu/).
A kapacitás árverésen történő részvétel feltétele a részvételi szándék fenti határidőn belül
történő jelzése Regisztráció formájában az Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.
További feltétel az alább részletezett, a Regisztrációhoz szükséges dokumentumok és
igazolások maradéktalan megküldése, amely történhet postai úton vagy személyesen az
eredeti dokumentumok HEXUM Földgáz Zrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca
16/b. épület) történő személyes átadása révén.
A Regisztráció során benyújtott dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett
változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni a HEXUM Földgáz Zrt-t.
A HEXUM Földgáz Zrt.. tájékoztatásul jelzi, hogy székhelye 2021. január hónap 1. napjától
megváltozik. A változás átvezetése a cégnyilvántartásban folyamatban van. A Központi
ügyintézés helyszíne az árverés lebonyolítása során változatlan marad: 1037 Budapest,
Montevideo u. 16/b.

Regisztráció és ajánlattétel
A kapacitás árverésen csak azok a rendszerhasználók tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a
tárolói hozzáférésre az Árverési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, valamint a
regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumaik elfogadásra kerültek (az Árverési
Szabályzat és szerkeszthető formátumú mellékletei (M1-M8.) a Kiíró honapjáról letölthetőek).
a) A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:




Regisztrációs adatlap (Árverési Szabályzat M1. sz. melléklet);
Cégszerűen aláírt Árverési nyilatkozat (Árverési Szabályzat M2. sz. melléklet),
amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát és az Árverési
Szabályzat elfogadását;
Ajánlati Biztosíték rendelkezésre állásának hitelt érdemlő bizonyítása (az átutalás tényét
igazoló banki bizonylat) és az Ajánlati Biztosíték megfizetéséről szóló nyilatkozat;
(Árverési Szabályzat M3. sz. melléklet);
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Nyilatkozat a köztartozásokkal kapcsolatban (a Kiíró elfogadja a NAV, illetve az
Ajánlattevő székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által elektronikus
formában kiállított és papíralapú formában csatolt igazolásokat is) (Árverési
Szabályzat M4. sz. melléklet);
Nyilatkozat, hogy az Ajánlattevő nem áll végelszámolás vagy csődeljárás alatt és ellene
felszámolási eljárás nincs folyamatban (Árverési Szabályzat M5 sz. melléklet);
30 (harminc) napnál nem régebbi, pénzintézeti Bankszámla nyilatkozat (Árverési
Szabályzat M6. sz. melléklet szerint)
o elegendő, ha az Ajánlattevő csak azon bank(ok)tól nyújtja be a szükséges
pénzintézeti Bankszámla nyilatkozato(ka)t, amely(ek) a Kiíró felé a jövőben az
Ajánlattevő kapacitásdíjaira és a forgalmi díjaira vonatkozó számlák fizetését
teljesíteni fogja(k),
o az Ajánlattevő részére a Bank(ok) által elektronikus (szkennelt) formában
megküldött bizonylatokat a Kiíró az eredeti példány helyett abban az esetben
fogadja el, amennyiben az Ajánlattevő azt nyomtatva és annak hitelességét (pl.
„Az eredetivel mindenben megegyező példány" felirattal) a papír alapú példányra
rávezetve és cégszerűen aláírva csatolja a Regisztrációs dokumentumokhoz;
Szükség esetén az Ajánlattevő képviseletében eljáró személy részére adott
meghatalmazás eredeti példánya (Árverési Szabályzat M7. sz. melléklet);
Az Ajánlatkérő képviseletében eljáró, vagy a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre
jogosultak aláírási címpéldánya (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat), vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája;
30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat, amelyből Kiíró elfogadja a
Céginformációs Szolgálat által kiadott elektronikus cégkivonat nyomtatott példányát is,
amennyiben annak eredetiségét és hitelességét (pl. „Az eredetivel mindenben
megegyező példány” felirattal) a papír alapú példányra rávezetve és cégszerűen aláírva
igazolja az Ajánlattevő.

b) Az Ajánlattétel során benyújtandó dokumentumok


Cégszerűen aláírt Ajánlati Űrlap (Árverési Szabályzat M8. sz. melléklet)

Az ajánlati kötöttség 2021.02.19. napjáig áll fenn összhangban az Árverési Szabályzat 1.7.1
pontjával.
A Kiíró által meghatározott pénzügyi biztosíték óvadék, melynek összege árverési kiírásonként
15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint. Az Ajánlati biztosíték összegét az Ajánlattevőknek a
Regisztrációs eljárásban kell átutalással befizetni a HEXUM Földgáz Zrt. IBAN: HU91 1030
0002 1028 5851 4902 0016 számú számlájára, minden esetben a közlemény rovatban
hivatkozva az árverés pontos azonosítójára (árverés megnevezése), amelyről szóló
nyilatkozatot és az átutalás tényét igazoló banki bizonylatot a regisztráció során benyújtandó
dokumentumokhoz csatolni szükséges. Az Ajánlati Biztosíték összege az Árverési Kiírásban
meghatározott regisztrációs határidőre jóváírásra kell, hogy kerüljön a Kiíró bankszámláján.
Az Árverés keretében az egyes tárolói csomagokhoz eltérő Ajánlati Árat külön-külön ajánlati
űrlap kitöltésével lehet beadni. Egy ajánlattevő legfeljebb a „Maximum igényelhető ajánlati
csomagok darabszáma” pontban meghatározott számú tárolói csomagra tehet ajánlatot az
Árverés keretében. Az Ajánlati Ár legfeljebb az „Induló (maximum) Tárolói Kapacitásdíj
(TM)” pontban meghatározott összeg lehet.
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Az Ajánlati Ár nettó összegben értendő, amely nem tartalmazza az ÁFA-t, és semmilyen egyéb
hatósági díjtételt vagy adójellegű tételt.

A fentiekkel összhangban a jelen kapacitás árverésen való részvétel feltétele az a) pontban
felsorolt Regisztrációs dokumentumok és igazolások, valamint sikeres regisztrációt követően a
b) pontban rögzített dokumentum Ajánlattevő részéről a Kiíró által meghirdetett határidőig a
Kiíró, HEXUM Földgáz Zrt. székhelyére történő eljuttatása. A regisztrációra megadott határidő
után beérkezett dokumentumok esetén a regisztráció sikertelennek és érvénytelennek minősül,
amelyre tekintettel a dokumentumok a feladó részére felbontatlanul visszaküldésre kerülnek.
Érvényes regisztráció esetén a HEXUM Földgáz Zrt. a regisztráció tényét e-mailen keresztül
az Ajánlattevő felé megerősíti, és megküldi a nem megszakítható kapacitásra vonatkozó
Földgáztárolási Szerződés és a megszakítható kapacitásokra vonatkozó Másodlagos
kapacitáskereskedelmi szerződés mintákat.
A HEXUM Földgáz Zrt. fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a regisztráció során beküldött
dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem
megfelelőséget tapasztal – határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt. A
hiánypótlási felhívás nem határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén a HEXUM
Földgáz Zrt. a Regisztrációt véglegesen elutasítja és a résztvevő nem vehet részt az Árverésen.
Az Ajánlattevők Ajánlatot csak az érvényes regisztráció HEXUM Földgáz Zrt. általi
megerősítését követően nyújthatnak be. Az Ajánlato(ka)t az Ajánlattevőknek zárt, sértetlen
borítékban kell benyújtaniuk. A borítékon kívül fel kell tüntetni az érintett árverés pontos
megnevezését az Árverési Kiírásnak megfelelően:

„1/2021. sz. Tárolói kapacitás árverés – 1 éves”

Az Árverés során a HEXUM Földgáz Zrt. kötelezi magát arra, hogy az Árverésre benyújtott
dokumentumokat, adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Árverésre bocsátandó termékcsomag meghatározása
Az Árverés során az Ajánlattevők az alábbiak szerinti kapacitás csomagokra jogosultak
ajánlatot adni:
1 db 1 éves Termék Csomag mérete:

157 964 272 kWh/tárolói év mobilkapacitás
2 256 632 kWh/nap kitárolási kapacitás
1 187 702 kWh/nap betárolási kapacitás
10 db

Meghirdetett csomagok száma:

A Kiíró az Árverésen meghirdetett fentiek szerinti termék csomag vonatkozásában az
Ajánlattevők részére előírja, hogy a nyertes Ajánlattevőnek vállalni kell a szerződéses
időszakban a megvásárolt mobilkapacitás (kWh/tárolói év) 80%-ának megfelelő mennyiség
betárolását és kitárolását.
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Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a fenti kötelezettség Tároltató érdekkörében
felmerülő okból történő megszegése esetén, a nyertes Ajánlattevőt, mint későbbi Tároltatót az
regisztrációt követően megküldésre kerülő földgáztárolási szerződés szerinti kötbér fizetési
kötelezettség terheli.
Az Ajánlattevő a fentieket köteles tudomásul venni és a Termék csomagokra vonatkozó
ajánlatát is a fentiekre tekintettel köteles megtenni. Az Ajánlattevő az Ajánlati Űrlap
benyújtásával ezeket a feltételeket ráutaló magatartással elfogadja.

Kapcsolattartók:
Az Árverés meghirdetését követően az Árveréssel kapcsolatos információk, illetve további
kérdésekkel kapcsolatban kizárólag a HEXUM Földgáz Zrt. által kijelölt alábbi kapcsolattartó
jogosult az információszolgáltatásra:
Név: Molnár Zsolt
Tel: +36 20 9726029
e-mail cím: molnar@gaztarolo.hu
Vegyes rendelkezések
A nyertes ajánlattevő(ke)t a HEXUM Földgáz Zrt. az értékelést követően az Árverési
Szabályzatban foglaltak szerint értesíti.
Az Árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra a Kiíró és a nyertes
Ajánlattevő(k) az Árverési Szabályzatban foglaltak szerint Földgáztárolási szerződést, valamint
a Megszakítható kapacitásokra vonatkozó másodlagos kapacitásértékesítési szerződést kötnek
a Földgáztárolói szerződés megkötését követő 8 (nyolc) munkanapon belül, összhangban az
Árverési Szabályzat 1.9.3. pontjában foglaltakkal.
A Kiíró kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a „1/2021. sz. Tárolói kapacitás árverés – 1
éves” címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás árverést felfüggessze, vagy az Árverési
Kiírást az Ajánlatok Közjegyző előtti felbontását megelőzően indoklás nélkül visszavonja.
Az Árverés visszavonása esetén a Kiírót a regisztrált Ajánlattevők felé semminemű kártérítési
vagy egyéb felelősség nem terheli, az Ajánlattevők esetlegesen felmerülő kárait, költségeit nem
téríti meg.
Az Árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra a
HEXUM Földgáz Zrt. által kijelölt kapcsolattartókat szíveskedjenek keresni.
A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Covid-19 világjárványra tekintettel a
jogszabályok és/vagy a Kiíró mozgást korlátozó intézkedéseket vezetnek be, az Árverési
Szabályzat és/vagy az Árverési Kiírás személyes jelenlétet igénylő cselekményei helyett
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személyes jelenlétet nem igénylő cselekményeket állapítson meg, illetve szükség szerint az
Árverési Szabályzatban, illetve jelen Kiírásban szereplő határidőket indokolt és észszerű
mértékben módosítsa. Az ekként esetlegesen bevezetésre kerülő eltérő rendelkezésekről a Kiíró
e-mail útján tájékoztatja az eljárás valamennyi résztvevőjét.

Budapest, 2021. január 8.
***
HEXUM Földgáz
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kiíró
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