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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125585-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kaposvár: Földgáz
2014/S 073-125585
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kaposvári Egyetem
AK03644
Guba Sándor utca 40.
Címzett: Weisz Zoltán
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 309467637
E-mail: kozbeszerzes@ke.hu
Fax: +36 82505815
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.ke.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Onmerit Kft.
Katona József utca 27. IV. em. 3.
Címzett: Balogh Gabriella
1137 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Onmerit Kft.
Katona József utca 27. IV. em. 3.
Címzett: Balogh Gabriella
1137 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Onmerit Kft.
Katona József utca 27. IV. em. 3.
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Címzett: Balogh Gabriella
1137 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: egyetem

I.3)

Fő tevékenység
Oktatás

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: A teljesítés helye:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
7400 Kaposvár, Béke u. 75.
7095 Iregszemcse, Iregpuszta, Napraforgó u. 422/1.
7095 Iregszemcse, Iregpuszta, Napraforgó u. 411.
7671 Bicsérd, Külterület 18.
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 9.
8600 Siófok, Petőfi sétány 1.
7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10.
NUTS-kód HU232

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére, 1.7.2014. 6:00 CET–1.7.2015. 6:00 CET időszakra
vonatkozóan, földgáz energia szállítási szerződés keretében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
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II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:

3/10

3

Földgáz energia beszerzése a Kaposvári Egyetem felhasználási helyei tekintetében: 1 062 854 m szállítandó
mennyiséggel.
3

1. db. >101 m /h és 17 100 MJ/h feletti kap. igénnyel rendelkező felhasználási hely, összesen: 612 708 m
szállítandó mennyiséggel.

3

3

1. db. >101 m /h és 3 131 MJ/h közötti 17 100 MJ/h közötti kap. igénnyel rendelkező felhasználási hely,
3

összesen: 214 958 m szállítandó mennyiséggel.
3

9 db. 20–100 m /h közötti névleges gázmérővel rendelkező felhasználási helyek, összesen 235 188
3

m szállítandó mennyiséggel.
3

Mindösszesen: 1 062 854 m
Szolgáltatási helyek: Mérési pont azonosító
7400 Kaposvár, Béke u. 75. 39N0400337270003
7095 Iregszemcse, Iregpuszta, Napraforgó u. 422/1. 39N0301600980004
7095 Iregszemcse, Iregpuszta, Napraforgó u. 422/1. 39N030116271000Y
7095 Iregszemcse, Iregpuszta, Napraforgó u. 411. 39N030160092000Y
7671 Bicsérd, Külterület 18. 39N0301507720006
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 9. 39N0403275270001
8600 Siófok, Petőfi sétány 1. 39N040060713000Q
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 39N040088907000R
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 39N040140413000I
7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10. 39N040000122000A
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 39N0400001320004
1.7.2014. 6:00 CET–1.7.2015. 6:00 CET időszakra.
Ajánlatkérő pótdíj mentesen legalább + 67%-al eltérhet a szerződött földgáz mennyiségtől.
A meghatározott mennyiségeket, az MSZ 1648 szabvány szerint 15 CO (288,15°K) és 101 325 kPa referencia
3

körülményeken kell értelmezni m -ben.
Becsült érték áfa nélkül: 178 035 362 HUF
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.7.2014. Befejezés 1.7.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
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A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek – a mennyiségi eltérés nélkül – számított
Forint ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke: 0,5%.
Meghiúsulási kötbér:
A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek – a mennyiségi eltérés nélkül – számított
Forint ellenértéke. A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az energiaátadási pontonkénti részletezést tartalmazó, havi elszámolás alapján kiállított tételes
számlák ellenértékét – nyertes Ajánlattevő szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésének igazolását
követően, a Kbt. 130. § (1), (5) és (6), a PTK. 6:130.§ (1)-(3) bekezdésében részletesen meghatározottak
szerint, a számla kibocsátásától (kiállításától) számított 30. naptári napon teljesíti, átutalással.
Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról,
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról,
265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről,
2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról,
1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról,
a mindenkor hatályos „A magyar földgázrendszer üzemi és kereskedelmi szabályzata” (ÜKSZ).

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és az 57. § (1) bekezdése d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak
fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok áll fenn. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az
ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá. Amennyiben
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 58. § (3)
bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá.
Az ajánlattevő választása szerint a) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1)
bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
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vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az
eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett –,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.
Ajánlattevőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlati felhívás feladását követően került
kiállításra.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Ajánlattevőnek
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
c) pontjában foglaltak alapján az előző 3 üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (vezetékes földgáz szállítása)
szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló évenkénti bontásban készített
cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét,amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. §-a közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 55. § (4) bekezdésének rendelkezése.
Az üzleti év vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-a az irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat szerint – az előző 3 üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem érte
el legalább a nettó 300 000 000 HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (vezetékes földgáz szállítása) nettó
árbevétele – szintén az évek összességét tekintve – nem érte el legalább a nettó 230 000 000 HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén a P1) pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel, vagy együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására is támaszkodhat a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés szerint.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a.)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év szerződésszerűen teljesített,
a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő (vezetékes földgáz szállítása) tárgyú legjelentősebb szállításainak
ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát és adott esetben a referenciaigazolást is.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel
kell tüntetni:
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont),
— a teljesítés helyét,
— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó),
— a szállítás tárgyát,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— továbbá nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15-16. §-ai. Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 55. § (4) bekezdésének
rendelkezése. Ajánlatkérő folyamatosan teljesített referenciát is elfogad, amennyiben az megfelel az M1.
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pontban foglalt követelménynek. A folyamatosan teljesített referenciát is a jelen pontban foglaltak szerint kell az
ajánlattevőnek igazolnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen, a közbeszerzés tárgya
szerinti (vezetékes földgáz szállítása) szerződésszerűen teljesített referenciákkal, amelyek összes mennyisége
3

eléri vagy meghaladja a 1 400 000 gnm földgázmennyiség szállítását, vagy összértéke eléri vagy meghaladja a
nettó 230 000 000 HUF értéket.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak
és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe
az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Kaposvári Egyetem felhasználási helyei tekintetében a műszaki dokumentációban meghatározott
referenciaértékek figyelembevételével a teljes költség meghatározását követően az 1 gnm3-re jutó fajlagos
költség [HUF/gnm3] két tizedes jegy pontosságig. Súlyszám 98
2. Toleranciasáv növelésével kapcsolatos „K” egész számú tényező (tizedes jegyek nélkül). Súlyszám 2

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: A Kbt. 72. § (5) bek. és a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz, melynek részletes szabályait a dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő bemutatót is tart az ajánlattevők számára. A bemutató keretében az ajánlattevők információkat
kapnak a következőkről: az árlejtés részletei, jelentkezés az árlejtésre, árlejtés lebonyolítása, árlejtés
lebonyolítása, árlejtés lezárását követő teendők.
Ajánlatkérő mindkét részszempont körében alkalmazza az árlejtést.

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
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IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.5.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.5.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.5.2014 - 10:00
Hely:
Onmerit Kft., 1137 Budapest, Katona J. u. 27. IV. em. 3. Tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2015. I. negyedév.
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1. Szakmai ajánlat:
— Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (vagy jogelődje) által
kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyét,
— Műszaki Leírás I.-IV. pontjaiban foglaltakra való nyilatkozatot.
2. Az ajánlatok benyújtásának helye: Onmerit Kft., 1137 Budapest, Katona J. u. 27. IV. em. 3. Ajánlatkérő csak
a pontosan a megjelölt címen (helyiségben) leadott ajánlatokat tekinti határidőben beérkezettnek. A postán,
vagy kézbesítő futárral küldött ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
részéről annak kézhezvételére az e pontban feltüntetett épület megjelölt helyiségében az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő
kockázat teljes mértékben Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 10–12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9–10 óráig lehet benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti:
hétfőtől csütörtökig 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10–12 óráig
terjedő időintervallum.
3. A II.2.3. pont kiegészítése: Az azonos tárgyban folytatott új közbeszerzési eljárás eredménytelensége
esetén Ajánlatkérő a Felhasználói képviseletében jogosult a szállítási szerződés legfeljebb 3 hónappal történő
meghosszabbítására.
4. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) alapján: az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden
részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja fenti pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató szerinti fordított arányosítás szerint
történik.
A 2. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató szerinti egyenes arányosítás szerint
történik.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosítja.
6. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő
konzultációt, illetőleg helyszíni bejárást nem szervez.
7. Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani egy eredeti papír alapú,
valamint egy adat (CD, DVD, pendrive) példányban, roncsolás nélkül, nem bontható kötésben, az írott oldalakat
folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban:
a) Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint
az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.
b) A papír alapú példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak.
c) Az Ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re
(amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az
ajánlatban.
d) Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
— egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba
semmit be nem tettek,
— a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek az e) pontban felsorolt adatok.
e) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
— az Ajánlatkérő nevét, címét,
— az Ajánlattevő nevét, címét,
— a következő feliratot: „AJÁNLAT – Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére”,
— a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”.
8. Igazolások formai feltételei: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat, VI.3.6. pont
szerinti irat.
9. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti tartalommal.
10. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
11. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak
mellékleteit:
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— Ajánlattevőként,
— 10% feletti alvállalkozóként, vagy
— olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván Ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek
megfelelni
aláíró(k) érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta egyszerű másolati példányát.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását is csatolni kell, a
meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
12. A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak a követelmények: III.2.2. és III.2.3. pontok, ezért az alkalmasság igazolását e pontoknak
megfelelően igazolniuk kell a minősített Ajánlattevőknek is.
13. Pénznem: Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak
szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
14. Az eljárás nyertese: Az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel,
vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést (124. § (4) bekezdés), ha őt a Kbt. 77. §
szerinti összegezésben megjelölte.
15. Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű felelős fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. §
(3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felel.
16. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
17. Irányadó jog: Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek az
irányadók.
18. Ajánlattevők a Kbt. 60. § (3) bek-ben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek
ajánlatukhoz csatolni.
19. Ajánlattevő a Kbt. 60. § (5) bek. alapján nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
20. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy
(cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek
az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi,
cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
21. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
22. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához
csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető
felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
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23. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció átvétele: a dokumentációt ajánlatonként legalább
egy Ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton
történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. Az Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében
közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást
tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától a http://www.ke.hu/menu/297 címen. A dokumentáció
megküldésének feltétele, hogy a dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév,
székhely (cím), adószám, telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím, kapcsolattartó neve, levelezési
címe, közvetlen telefon és telefax száma és e-mail elérhetősége. A dokumentáció másra nem ruházható át,
nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
9.4.2014
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