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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267540-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2016/S 148-267540
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 126-224969)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
BVH – Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu
I.1)

Név és címek
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Népfürdő u. 38–40.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1)

Név és címek
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Váci út 23–27.
Budapest
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1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu
I.1)

Név és címek
FŐKÉTÜSZ – Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Eötvös u. 21.
Budapest
1067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1)

Név és címek
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Dob utca 90.
Budapest
1073
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1)

Név és címek
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alföldi u. 7.
Budapest
1081
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
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NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu
I.1)

Név és címek
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipacsfa u. 19.
Budapest
1186
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1)

Név és címek
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Budapest
1980
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1)

Név és címek
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Váci út 23–27.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

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

Elnevezés:
Földgáz energia beszerzése 2016.

II.1.2)

Fő CPV-kód
09123000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 1.10.2016. 6:00 CET – 1.10.2017 6:00 CET időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.

4/7

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2016
VI.6)

Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 126-224969

VII. szakasz: Változások
VII.1)
A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatkérő fax elérhetősége valamennyi megjelölt ajánlatkérő esetében
módosításra kerül:
A következő helyett:
Fax: +36 13271563
Helyesen:
Fax: +36 13271877
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: A III.1.1. pont kiegészül a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági
követelmény előírásával:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes földgázenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: A III.1.1. pont kiegészül a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági
követelmény igazolási módjának előírásával:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek) az ESPD-be foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy ezen követelménynek megfelel.
Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: az ESPD IV. Rész „a: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, további részeket nem.
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Kbt. 69.§-a szerinti bírálat során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: Csatolnia kell a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes földgázenergia kereskedelmi engedélyét; és nyilatkozni
kell arról, hogy az engedélye érvényes, nem került visszavonásra.
Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal nyilvántartásában
ellenőrzi.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése” rész módosításra
kerül:
A következő helyett:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése és a 19. § (1) bekezdés c) pontja
szerint nyilatkoznia kell a felhívás feladását megelőző üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából (földgáz energia
szállítása) elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Helyesen:
Előzetes igazolás: Ajánlattevő (Kbt. 65. § (7) bek. szerint a kapacitást nyújtó szervezet) az ajánlatba csatolt
ESPD-ben tett nyilatkozatával igazolja, hogy a gazdasági-pénzügyi követelménynek megfelel. Ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” szakasz kitöltendő, további részek nem
Kbt. 69.§-a szerinti bírálat során felhívásra benyújtandó igazolások: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.
§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az előző lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó
(ÁFA nélkül számított) árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre,ill. mikor kezdte meg
tevékenységét,ha ezen adatok rendelkezésre állnak.
Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet/
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése” rész kiegészítésre
kerül:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra: (8) Az a szervezet, amelynek adatait
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” rész módosításra kerül:
A következő helyett:
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző üzleti évben (2015.) a
közbeszerzés tárgyának (földgáz energia) szállításából származó legalább 500 millió forint – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétellel.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya (földgáz energia szállítása) szerinti – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző lezárt üzleti évben nem érte el az 500 000 000 HUF-ot.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése” rész módosításra
kerül:
A következő helyett:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 21. § (1) bekezdés a) pontja
szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb
földgáz energia szállításait (megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a szállítás
tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Helyesen:
Előzetes igazolás: Ajánlattevő (Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet) az ajánlatba csatolt ESPD-ben tett nyilatkozatával igazolja, hogy a műszaki, szakmai
követelménynek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: ESPD IV.
Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakasza kitöltendő, további részek nem.
Kbt. 69. §-a szerinti bírálat során benyújtandó igazolások: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) a) szerint
ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb földgázenergia szállításait
(megadva a teljesítés idejét, szerződést kötő másik felet, szállítás tárgyát, ellenszolgáltatás nettó összegét,és
nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt).
Az alkalm. követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) szerint kell igazolni. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.-re.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” rész módosításra kerül:
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három évben (36 hónapban) összesen nettó 900 millió forint összegben értékesített földgáz energia
szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) összesen legalább nettó 900 000 000 HUF összegben értékesített földgáz energia szállításáról
szóló, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Szakasz száma: IV.2.7
A következő helyett:
Dátum: 05/08/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 10/08/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.2
A következő helyett:
Dátum: 05/08/2016
Helyi idő: 10:00
03/08/2016
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Helyesen:
Dátum: 10/08/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:
A dokumentáció a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján térítésmentes, és teljes terjedelmében elektronikusan
hozzáférhető a www.bvh.budapest.hu honlapon. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy
a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie, melyről a dokumentációhoz mellékelt átvételi elismervényt elektronikus úton meg
kell küldenie ajánlatkérő részére a szalai.zoltan@bvh.budapest.hu e-mail címre.
Helyesen:
A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján térítésmentes, és teljes terjedelmében
elektronikusan hozzáférhető a www.bvh.budapest.hu honlapon. A közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A
közbeszerzési dokumentumok elérése és az átvételi elismervény kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek
egyikére történő visszaküldése vagy az ajánlatba történő csatolása az eljárásban való részvétel feltétele.
Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. §
(1) bekezdésének e) pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott
érvényes földgázenergia kereskedelmi engedélyének érvényben tartásáról a szerződés teljes időtartama alatt
gondoskodik.
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati felhívás VI.3. pontjából a jelzett előírás a továbbiakban nem irányadó,
nem érvényesítendő a közbeszerzési eljárásban:
A következő helyett:
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114.
§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energiahivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a földgázellátás (Elosztás, Kereskedelem) minőségi és szolgáltatási
színvonal tárgyában hozott rá vonatkozó MEKH határozatot. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza
ezen MEKH határozatot.
Helyesen:
—.
VII.2)

További információk:
Ajánlatkérő az alábbi közbeszerzési dokumentumokat is módosította, mely módosított dokumentumok a
www.bvh.budapest.hu honlapon elérhetőek:
— műszaki leírás,
— dokumentáció,
— iratminták,
— műszaki adatlap,
— kalkulációs tábla.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Malakuczi Mariann 00718.
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