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I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes
fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.
1) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást az ONMERIT Kft. bonyolítja le.
A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai:
ONMERIT Tanácsadó Kft.
Levelezési cím: 1137 Budapest, Katona József u. 27., IV. em. 3.
Telefon: +36-1-784-6384
Telefax: +36-1-784-7699
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
2) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
3) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
4) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű
aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan
személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazott.
5) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti, az ajánlattevő
által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra
vonatkozó fordítás.
6) Gazdasági szereplő: a Kbt. 4. § 9. pontjában meghatározott fogalom.
II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A jelen közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását tartalmazó hirdetménye (továbbiakban:
felhívás) az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus
napilapjában (TED-adatbank) jelent meg, mely hirdetménynek kizárólag a magyar
nyelvű változata tekintendő hitelesnek. A hirdetmény megtekinthető, illetve letölthető
a 112256-2015 kattintva. A felhívás kizárólag tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési
Hatóság Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben is közzétételre kerül. A
Közbeszerzési Értesítő számai a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu
honlapján is megtekinthetőek, illetve letölthetőek.
2) Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett
felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az
érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul
a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban
meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között
ellentmondás van, a felhívás az irányadó.
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Ajánlatkérő a Kbt 45. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
kiegészítő tájékoztatásban közli, amennyiben a dokumentáció valamely eleme semmis,
ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel,
vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e
törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
3) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt
eljárás, erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Második része kerül
alkalmazásra.
4) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a
felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban
értelmezendő.
5) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén
elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozóik) valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt átvevő a
dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt
másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot,
tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehetőség.
6) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a
felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a
műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési eljárás
fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a műszaki
leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat
olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses feltételekben meghatározottakkal,
az ajánlat érvénytelen. Azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során
javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét,
az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése]
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
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7) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a
dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő
a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott
figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége
érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az
Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is
elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az
Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy
hiányának megállapítására.
8) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében –
szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű
megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
9) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
10) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 56. § (1) bek. j) pontja szerint az ajánlatkérőnek az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot
tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek
minősül.
11) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
12) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy
magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok
elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
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13) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat fax vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-mail
útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a
fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap,
vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során - figyelemmel a Kbt. 35. §
(5) bekezdésére - csak kivételesen és indokolt esetben, a hagyományos postai úton küldje
meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem
zárja ki.
14) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az
ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 67. §-a szerinti
felvilágosítást, vagy a 69-70. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat
elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el.
15) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott
a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen
következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról,
valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az
ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a
munka elvégzéséhez szükséges.
16) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz
csatolni.
III. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, TELJESSÉGE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a
dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a
SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő
által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is.
IV. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre
közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy
a Kbt. 35. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő
tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyújtja.
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2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is
megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentáció I.1) pontjában megjelölt e-mail
címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében
a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl.
személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon
érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja.
3) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási
javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 45. §-ának
megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 45. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen
felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni.
A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével
kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a
Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.
4) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a Kbt. 45. § (3) bekezdésében megjelölt
határidőn túl érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte
előtt lehetséges. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes
kockázat a gazdasági szereplőt terheli.
5) A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail
útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára
hozzáférhetővé teszi a Lebonyolító címén. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos
időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén.
6) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
7) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésen kérjük feltüntetni az alábbi
információkat:
 Kaposvári Egyetem
 Földgáz beszerzés
 az ajánlati felhívás TED azonosítószáma
 a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
V. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által
kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia
dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig
meg kell őriznie.
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VI. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A Kbt. 26. §-a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés –
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés –
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.
2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő
ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat,
felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt
megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok,
valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés
érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt
elérhetőségeit.
4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok
megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az
szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott
figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb
igazolások csatolásakor.
VII. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
Fedőlap
Tartalomjegyzék
A Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő felolvasólap. (1. számú melléklet)
A Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat (2. számú
melléklet)
5. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésére
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az
ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. (3. számú melléklet.)
1.
2.
3.
4.

7

DOKUMENTÁCIÓ
a Kaposvári Egyetem által
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016” kezdeményezett, közösségi,
nyílt közbeszerzési eljáráshoz
6. Képviselő ajánlattevő megjelölése
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia. (4. sz.
melléklet)
7. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2-11. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
8. Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatosan (5/A.-5/C. számú melléklet)
9. Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása
P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell 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 lezárt 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. (8. számú melléklet)
10. Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolása
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. (9. számú melléklet)
11. Egyéb, ajánlattevő által csatolandó dokumentumok
Aláírási címpéldány (aláírás-minta): 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.
Meghatalmazás: 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.
Változásbejegyzési kérelem: Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság
előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Adatok igazolása: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5)
bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel,
úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt
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vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg
kell jelölnie az érintett nyilvántartást. (9. számú melléklet)
Szakmai ajánlat: a tételes szakmai ajánlatot a dokumentációban meghatározottak
szerint szükséges elkészíteni a Műszaki Leírás I.-IV. pontjaiban foglaltakra való
nyilatkozatot. Ajánlattevőnek a beárazott tételes költségvetést papíralapon, és
elektronikusan (*.xls-formátumba konvertálva) az ajánlathoz mellékelnie kell. A
dokumentációban található költségvetési kiírást beárazva papíralapon, és
elektronikusan, a dokumentáció részét képező táblázatokat kitöltve, és *.xlsformátumba konvertálva, nem újraírható optikai adathordozón (CD, vagy DVD
lemezen) is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban.
A papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges ellentmondás esetén
ajánlatkérő a papíralapú változatot tekinti irányadónak.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton
belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó
mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha
ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése
alapján. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő
tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik a Kbt. 45. § (6) bekezdése
alapján.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(vagy jogelődje) által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó
érvényes engedélyének egyszerű másolati példányát.
12. Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezetre vonatkozó dokumentumok (67. melléklet)
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint
- Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet igazolásai
- Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nyilatkozata a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról
13. AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata az ajánlat elektronikus példányáról
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás
található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása
érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet,
amely az adott funkciónak megfelel, és a dokumentációban megnevezettel
egyenértékű azon műszaki paraméterek tekintetében, amelyeket ajánlatkérő az adott
termék vonatkozásában a dokumentációban feltüntetett. Ugyanakkor az ajánlatkérő
előírja, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való
eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell az ajánlatban, megadva minden olyan
jellemzőt (pl.: méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az
egyenértékűséget.

9

DOKUMENTÁCIÓ
a Kaposvári Egyetem által
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016” kezdeményezett, közösségi,
nyílt közbeszerzési eljáráshoz
Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő
nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a
szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű
aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell
benyújtani.
Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan
dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő
(pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen
dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül
szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az
ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az
ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe.
VIII. FORMAI ELŐÍRÁSOK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
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 csomagolásban.
2)
Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék
szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell
tartalmaznia.
3)
A papír alapú példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak.
4)
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.
5)
Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani
kell a következőket:
a. egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit
ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,
b. a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek az e) pontban felsorolt
adatok.
6)
Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
a. az Ajánlatkérő nevét, címét;
b. az Ajánlattevő nevét, címét;
c. a következő feliratot: „AJÁNLAT – Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem
részére 2015-2016”
d. a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”
IX. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, BONTÁSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre:
ONMERIT Tanácsadó Kft.
1137 Budapest, Katona József u. 27,. IV. em. 3.
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Az ajánlatokat személyesen 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 az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A
postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt
terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és
időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre
leadott ajánlatokat tudja értékelni.
Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles
aláírásával az átvételi elismervényt ellátni.
Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében
érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak
minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok
visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.
Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban
foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük
igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek.

X. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
értékelési szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. b) pont] bírálja el.
2)
Ennek részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Részszempont:

Súlyszám:

1. részszempont: Kaposvári Egyetem felhasználási helyei tekintetében a
műszaki leírásban meghatározott feltételek figyelembevételével a teljes
költség meghatározását követően az 1 gnm3-re jutó fajlagos költség
[HUF/gnm3] két tizedes jegy pontosságig.
2. részszempont: Toleranciasáv növelésével kapcsolatos „K” egész számú
tényező (tizedes jegyek nélkül).
Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
pontszám (pontskála) alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont valamennyi
esetén.
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3) A pontszámok kiosztásának módszere/módszerei a fenti részszempontok
tekintetében:
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén
belül) a fordított arányosítást alkalmazza:
1. részszempont: Kaposvári Egyetem felhasználási helyei tekintetében a műszaki leírásban
meghatározott feltételek figyelembevételével a teljes költség meghatározását követően az
1 gnm3-re jutó fajlagos költség [HUF/gnm3] két tizedes jegy pontosságig.
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek
meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (100 pont)
P min: a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi
eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén
belül) az egyenes arányosítást alkalmazza:
2. részszempont: Toleranciasáv növelésével kapcsolatos „K” egész számú tényező
(tizedes jegyek nélkül).
A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max)
kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek
meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (100 pont)
P min: a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti képletekkel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek
kiszámításra. A továbbiakban Ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően)
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 72. §-ának
alkalmazásával határozza meg.
4) Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos előírások:
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1. részszempont: Kaposvári Egyetem felhasználási helyei tekintetében a műszaki leírásban
meghatározott feltételek figyelembevételével a teljes költség meghatározását követően az 1
gnm3-re jutó fajlagos költség [HUF/gnm3] két tizedes jegy pontosságig.
1. részszempont esetében egyetlen, egységes megajánlás fogad el. A műszaki
dokumentációban meghatározott referencia értékek figyelembevételével a teljes költség
meghatározását követően az 1 gnm3-re jutó fajlagos költséget kell megadni HUF/ gnm3-ben a
Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet), pozitív számban,
két tizedes jegy pontossággal.
Az áraknak tartalmazniuk kell a valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban,
valamint a Műszaki leírásban, Szerződéstervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget,
kivéve az ÁFA összegét.
2. részszempont: Toleranciasáv növelésével kapcsolatos „K” egész számú tényező (tizedes
jegyek nélkül), amely 0-100 közötti egészszámot vehet fel.
Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal
ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés
teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az
ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól
eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat
érvénytelenségét vonhatja maga után.
XI. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lebonyolító az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a
kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása
érdekében.
XII. AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSSEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Kbt. 72. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz.
Az ajánlati felhívás IV.2.2-es pontjában az ajánlatkérő elektronikus árlejtés (a továbbiakban:
árlejtés) alkalmazását írta elő, amelynek részletszabályait a közbeszerzési eljárásokban
elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
18. § (2) bekezdésében előírtak szerint az ajánlati dokumentációban kell megadni.
Az ajánlatkérő az árlejtést árlejtés lebonyolítására jogosult szolgáltató (a továbbiakban:
Szolgáltató) bevonásával, a Szolgáltató rendszerén keresztül bonyolítja le. A Szolgáltatóról
ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja ajánlattevőket.
Az értékelési részszempont Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja, melynek részleteit a jelen ajánlati dokumentáció
XIV. Az ajánlatok értékelése című fejezete tartalmazza. Ajánlatkérő az 1. és a 2.
részszempont körében alkalmazza az árlejtést.
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Az ajánlatok bírálatának folyamata az alábbi:
1) az ajánlatok beadása, bontása a Kbt. szerint,
2) az ajánlatok formai és tartalmi ellenőrzése, elbírálása a Kbt., a felhívás és a
dokumentációban meghatározott szempontok szerint,
3) amennyiben szükséges, a hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés kiküldése az
ajánlattevőknek, majd a beadott hiánypótlások, felvilágosítások ellenőrzése,
4) az ajánlatok érvényességének vizsgálata
5) az érvényes ajánlatot tett ajánlattevők ajánlatainak kiértékelése és ezt követően
az árlejtés következik az alábbi szabályok szerint:
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint, az értékelési részszempont
figyelembe vételével az árlejtést 1. és a 2. részszempont vonatkozásában folytatja le:
Regisztrálás:
Az Ajánlatkérő jóváhagyja a megadott ajánlattevők árlejtési rendszerbe való beregisztrálását,
elvégzi az aktuális árlejtés lebonyolításához az árlejtési rendszer konfigurálását, valamint az
árlejtés paramétereinek beállítását.
Az árlejtés időbeli ütemezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást
Az ajánlatkérő az árlejtés időbeli ütemezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a
beérkezett ajánlatok Kbt. 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően az ajánlattevők
számára egyidejűleg, elektronikus úton az árlejtésre felkérő levelében adja meg [Rendelet 18.
§ (2) bek. b) pont] oly módon, hogy az ajánlattevők az értesítés tartalmát - az értesítésben az
árlejtésre kijelölt időpont előtt legalább 5 munkanappal - megismerhessék. Az ajánlatkérő
ezzel egyidejűleg e-mailben megküldi az ajánlattevők részére az ajánlatok Kbt. 63 § (4)
bekezdés szerinti bekezdés szerinti értékelését.
Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésének
megismerése és kipróbálása:
Az Ajánlatkérő a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott rendszer alapján - figyelemmel a
Rendelet 20. §-ában foglaltakra - még az elektronikus árlejtést megelőzően legalább 24 óra
időtartamban biztosítja az ajánlattevők részére, hogy megismerkedjenek és kipróbálják az
elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működését.
Az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges adatok feltöltése, ellenőrzése
Az Ajánlatkérő ellenőrzi az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges adatoknak az
ajánlattevők általi feltöltését, így különösen a Rendelet 21. §-a alapján az érvényes ajánlatok
értékelési szempontjai szerinti értékek feltöltésének helyességét. A betöltésre vonatkozó
részletes információkat, a felkérő levél fogja tartalmazni.
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A Szolgáltató munkatársai telefonos (hotline) támogatást nyújtanak az árlejtés során az
ajánlattevők részére Szolgáltató weboldalán közzétett telefonszámokon. A hotline
szolgáltatás időtartama munkanapokon 8:00-16:00 óra.
Megjegyzés: az ajánlatkérő az "Árlejtési szakasz" fogalmán az ajánlatkérő által az ajánlat
módosítására meghatározott időtartamot érti.
Az ajánlatkérő az első árlejtési szakasz időtartamát 20 percben határozza meg. A további
árlejtési szakaszok hossza 5 perc, amelyek akkor hosszabbítják meg az aktuális árlejtési
szakaszt, ha az aktuális árlejtési szakasz utolsó 2 percében egy vagy több új, az Ajánlattevők
sorrendjének változását eredményező ajánlat érkezik. Az új szakasz kezdő időpontja a
megelőző szakasz záró időpontja. Amennyiben valamelyik árlejtési szakasz utolsó 2
percében nem érkezik új, az Ajánlattevők sorrendjét módosító ajánlat, úgy a rendszer az
árlejtést lezárja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árlejtő rendszer használatához a
Szolgáltató által biztosított jelszó kizárólag egy felhasználó, egy számítógépen történő
bejelentkezését támogatja.
Az ajánlatkérő az új ajánlatok megadásának feltételeit az alábbiakban foglaltak szerint
határozza meg [Rendelet 18. § (2) bek. d) pont]:
a) Az ajánlattevők új ajánlataikat kizárólag az árlejtő rendszer (melyre vonatkozó
adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben megjelölt
időponttól kezdődően tehetik meg.
b) Az ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális lépésközt
összegével kapcsolatosan az 1. részszempont vonatkozásában egyaránt az alábbiak
szerint adja meg: 0,1 HUF/gnm3
c) Az ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális lépközt
összegével kapcsolatosan a 2. részszempont: toleranciasáv növelésével kapcsolatos
„K” egész számú tényező (tizedes jegyek nélkül): 1.
Az ajánlattevők az árlejtés során - az előzőleg közzétett ajánlatukhoz képest - kizárólag az
ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Amennyiben az ajánlattevő
részszempontra/részszempontokra nem kedvezőbb ajánlatot tesz, azt a rendszer nem
fogadja el. Az ajánlattevőnek az utolsónak tett ajánlata tekintetében áll be a felhívásban
megadott ajánlati kötöttsége.
Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan
közli az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint – a
rendelet 23. § (3) bekezdésben foglaltak betartásával – információval látja el az
ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel kapcsolatban.
Amennyiben az ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja az árlejtés alapját képező
ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően ajánlati kötöttsége a papír alapon első
alkalommal eredetileg benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.
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Az árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő a Szolgáltató rendszerén keresztül tájékoztatja az
ajánlattevőket – cégmegnevezés feltüntetésével - az árlejtés során kialakult rangsorról.
Sikertelen vagy eredménytelen elektronikus árlejtés esetén az ajánlatkérő az árlejtést
követő 5 munkanapon belül faxon tájékoztatja az ajánlattevőket az új árlejtés időpontjáról.
Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy az elektronikus árlejtés eredménye
nem értelmezhető az eljárás végeredményének. Az eljárás eredményét a Kbt. 77.§ (1) és
(2) bek. szerint kell az ajánlattevőknek megküldeni.
Az aukciós rendszer használatát a Szolgáltató az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja
[Rendelet 18. § (2) bek. e) pont]:
Operációs rendszer: Microsoft Windows /ME/NT/2000/XP/Vista/WIN7
Internetböngésző: Microsoft Internet Explorer 8.0, illetve fejlettebb változatai, Opera,
Firefox, Chrom
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Ajánlat benyújtása az Ajánlatkérő részére:
Az Ajánlattevőnek a Felolvasó Lapon a fajlagos költséget kell megadni gáztechnikai normál
köbméterre vetítve. Ehhez szükséges a teljes költség meghatározása.
Teljes költség meghatározása:
Ajánlattevő meghatározza a teljes költséget a műszaki dokumentáció mellékletében (excel
táblázat) megadott adatok alapján, mely a Gázdíjból és a Rendszerhasználati díjból tevődik
össze.
Gázdíj:
Ajánlattevő az általa megajánlani kívánt a szerződéses időszakra vonatkozó fix és változatlan
(nem indexált) gázdíjat HUF/MJ egységáron kell figyelembe vennie (két tizedes jegy
pontosasságig) a műszaki dokumentációban (excel táblázat) meghatározott mennyiségekkel.
Azaz a teljes gázdíjköltséget a megajánlott fix gázdíj, a mennyiség és a fűtőérték szorzatával
tudja meghatározni.
Rendszerhasználati díj:
Ajánlattevőnek a rendszerhasználati díjak teljes költségét a műszaki dokumentáció
mellékletében (excel táblázat) megadott adatok alapján és a szerződéses időszakot figyelembe
véve a jelenleg érvényes törvények, rendeletek, továbbá az 1/2013 (VII.11.) MEKH
rendeletben foglalt egységárakat figyelembe véve kell meghatároznia nettó HUF-ban. Ami
tartalmazza a szállítási, tárolási, elosztási, és a szagosítási díját, de nem tartalmazza
MSZKSZ díját, az energiaadót, és a jövőben várható az Ajánlatkérőket terhelő egyéb adók
összegét.
Ajánlattevő a gázdíj és a rendszerhasználati díj összeadásával megkapja a teljes költséget.
1 gnm3-re jutó fajlagos költség meghatározása:
Ajánlattevő a nettó teljes költség meghatározását követően a műszaki dokumentáció
mellékletében (excel táblázat) megadott adatok alapján határozza meg az egy gnm3-re jutó
fajlagos költséget.
Értelemszerűen ez a nettó egységár kerül rögzítésre (két tizedes jegy pontosságig) a Felolvasó
Lapon, ez alapján történik majd az elektronikus árlejtés.
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Elektronikus árlejtés:
Az elektronikus árlejtés során a megajánlott fix gázdíj (molekuladíj), illetve a
rendszerhasználati díjak további mérséklésével lehet csökkenteni az ajánlati árat
(HUF/gnm3), és a számításoknál a műszaki dokumentáció mellékletében (excel táblázat)
megadott adatokat kell figyelembe venni.
Szerződéskötés:
A szerződésben az elektronikus árlejtést követően kerül ténylegesen rögzítésre a gázdíj
HUF/MJ egységáron, és rendszerhasználati díjak felhasználási helyenként, HUF/m3/h/év
vagy HUF/MJ/h/év (Kapacitásdíj) és Ft/GJ (Forgalom arányos RHD) egységárakon. 20-100
m3/h közötti felhasználási helyek vonatkozásában a nyertes Ajánlattevő megválaszthatja,
hogy HUF/m3/h/év vagy HUF/MJ/h/év alapján akar-e szerződni az Ajánlatkérőkkel.
Értelemszerűen a nem releváns egységárat kihúzással kell majd jelölni.
A tolerancia sáv növelésével kapcsolatos „K” egész számú tényező értelmezése:
Az Ajánlatkérő szerződött mennyisége az összes felhasználási helyre összevontan: 1.063.432
gnm3. Ehhez minden Ajánlattevőnek minimálisan +50 % pótdíjmentes sávot kell biztosítania.
Ajánlattevőnek lehetősége van a pótdíjmentes sáv növelésére, és ezzel plusz pontokat tud
szerezni.
Az elektronikus árlejtés során módosítható ez az érték, azaz az Ajánlattevő javíthat az
árlejtésen elért pozícióján ennek az értéknek módosításával. Alap esetben az Ajánlattevő, ha
nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Felolvasó Lapon és az elektronikus
árlejtésen is nulla értéket kell, hogy megadjon.
A K tényező 0 és 100 közötti egész számú értéket vehet fel.
Példa:
„1 számú” Ajánlattevő megnyeri az elektronikus árlejtést XYZ árral, és a „K” tényezőként
10-es értéket adott meg. Mit jelent ez szerződéskötéskor?
Felülvételezés: 1.063.432 gnm3 x (1+(50+K)/100)
Azaz: 1.063.432 gnm3 x (1+(50+10)/100)
Tehát a felülvételezés pótdíjmentes felső határa: 1.701.491 gnm3, ez kerül majd rögzítésre a
szerződésben.
Alulvételezés: 1.063.432 gnm3 x 1-(K/100)
Azaz: 1.063.432 gnm3 x 1-(10/100)
Tehát a alulvételezés pótdíjmentes
szerződésben.

határa: 957.089 gnm3, ez kerül majd rögzítésre a
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Melléklete:
Excel táblázat (a felhasználási helyek referencia értékeinek adatairól, a felhasználási
helyekkel kapcsolatos főbb adatokról)
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Jelen szerződés száma Vevőnél:
[…]/2015 *a szerződéskötéskor kitöltendő
Jelen szerződés száma Eladónál:
[…]/2015 *a szerződéskötéskor kitöltendő
F Ö LD G Á Z - É R T É K E S ÍT É S I S ZE R ZŐ D É S
Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései (a
továbbiakban: Kbt.) szerint nyílt, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást (a
továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított „Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem
részére 2015-2016” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Eladó, így Felek
a Kbt. rendelkezési, valamint a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján az alábbi
szerződést kötik, figyelemmel arra is, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás iratai szintén
ezen szerződés részét képezik.
1. Szerződési adatok:
1.1. Szerződő felek adatai:
név: Kaposvári Egyetem
székhely:
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma):
képviseletében eljáró személy neve:
képviselő elérhetősége:
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
és
Név: * nyertes ajánlattevő
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Adóigazgatási szám:
Telefon:
Telefax:
továbbiakban: Eladó
(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) kötöttek az alulírott napon, az
alábbi feltételek mellett.
1.2. Jelen szerződés tartalma és tárgya
Eladó jelen szerződéssel kötelezettséget vállal a jelen Szerződésben meghatározott
mennyiségű földgáz Vevő részére történő eladására a Vevő által meghatározott bontásban és
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ütemezésben. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a jelen Szerződésben
meghatározott Felhasználási helyek vonatkozásában felmerülő teljes földgázigényét (a
továbbiakban: „Szerződött földgázmennyiség”) az Eladó, mint földgáz-kereskedelmi
működési engedélyes által a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott földgázzal elégíti
ki.
A földgáz értékesítés részletes feltételeinek meghatározása érdekében a Felek a GET és a
vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.
A jelen Szerződés alapján és az ott meghatározott feltételek szerint az Eladó eladja, a Vevő
pedig megvásárolja a jelen szerződésben meghatározott földgáz mennyiséget.
Eladó teljes körű, a földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást nyújt a Vevő
részére, amire tekintettel a Vevő az őt jogszabály alapján megillető, a jelen Szerződés
teljesítéséhez szükséges (szállítói, tárolói és elosztási) rendszerkapacitások tekintetében a
rendelkezési jogot átadja az Eladó részére, illetve megbízza az Eladót, hogy a jelen Szerződés
teljesítéséhez szükséges rendszerhasználati szerződéseket a saját nevben, de a Vevő javára a
rendszerüzemeltetőkkel megkösse.
Az Eladó minden szükséges és tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a
rendszerirányító,a szállító, tároló és az elosztó a Szerződés szerinti földgázszállítást
befogadja, jóváhagyja, teljesítse.
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2.
§] kell eljárni.
1.3. Gázmérő/Gázmérési rendszer tulajdon viszonyai:
A gázmérési rendszer tulajdonosa:
7400 Kaposvár, Béke utca 75.
7095 Iregszemcse Iregpuszta, Napraforgó utca
7095 Iregszemcse Iregpuszta, Napraforgó utca
7095 Iregszemcse Iregpuszta, Napraforgó utca
7671 Bicsérd, Külterület 18.
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 9.
8600 Siófok, Petőfi sétány 1.
7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
1.4. Mennyiségek:
A Szerződött Földgázmennyiség jelen szerződés időtartamára:
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Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes
Elosztói Engedélyes

DOKUMENTÁCIÓ
a Kaposvári Egyetem által
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016” kezdeményezett, közösségi,
nyílt közbeszerzési eljáráshoz
1.063.432 gnm3 + (50+„K” egész számú tényező (tizedes jegyek nélkül) *szerződéskötéskor
kitöltendő )% /-„K” egész számú tényező (tizedes jegyek nélkül) *szerződéskötéskor
kitöltendő % eltérés pótdíj mentesen (15 Co [288,15oK] és 101.325kPa referencia
körülményeken).
1.5. Szerződött teljesítmény:
A Szerződött teljesítmény a felhasználási helyek tekintetében részletezett, de a Vevő
vonatkozásában összesített szerződött mennyiséget az alábbiak szerinti bontásban jelenti:
A Vevő a Szerződés időtartama alatt az Átadási pontokra a Dokumentációban alábbi
megadott órai teljesítmény lekötésére vállal kötelezettséget a napi maximum teljesítmény
figyelembe vételével.
A Felhasználási helyeket valamint azok jellemzőit a műszaki dokumentáció melléklete (excel
táblázat) tartalmazza.
Felhasználási hely neve
Központi telephely
Felhasználási hely címe
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 503
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
7800
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,82 MJ/m3
Felhasználási hely neve,

KE.-Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskola
Felhasználási hely címe,
7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. Endre utca 10.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 150
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
2800
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,82 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Gyakorló Általános Iskola
Felhasználási hely címe,
7400 Kaposvár, Béke utca 75.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 40
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
650
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,82 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Kaposvári Egyetem
Felhasználási hely címe,
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 9.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 25
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Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
Székhely:
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:

370
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
34,82 MJ/m3

Felhasználási hely neve,
Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum
Felhasználási hely címe,
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 100
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
680
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,82 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Felhasználási hely címe,

Kaposvári Egyetem
7095 Iregszemcse-Iregpuszta,
Napraforgó utca. (411)
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 25
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
350
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
7626 Pécs, Búza tér 8/a.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,70 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Kaposvári Egyetem
Felhasználási hely címe,
7671 Bicsérd, Külterület 018.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 40
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
400
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
7626 Pécs, Búza tér 8/a.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
33,69 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Felhasználási hely címe,

Kaposvári Egyetem
7095 Iregszemcse-Iregpuszta,
Napraforgó utca.(422/1)
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 40
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
200
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
7626 Pécs, Búza tér 8/a
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,70 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Felhasználási hely címe,

Kaposvári Egyetem
7095 Iregszemcse-Iregpuszta,
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Napraforgó utca.(422/1)
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 25
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
370
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
7626 Pécs, Búza tér 8/a
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,70 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Kaposvári Egyetem
Felhasználási hely címe,
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 26
Napi maximum teljesítmény [g2nm3/nap] 470
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,82 MJ/m3
Felhasználási hely neve,
Kaposvári Egyetem
Felhasználási hely címe,
8600 Siófok, Petőfi Sétány 1.
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás [gnm3/h] 100
Napi maximum teljesítmény [gnm3/nap]
680
Területileg illetés elosztó engedélyes:
Megnevezése:
E.ON közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 32.
Szerződött fűtőérték 2015/2016 gázév:
34,79 MJ/m3
3. Fogalom-meghatározások:
A Szerződésben használt fogalmak a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a
továbbiakban: GET), az annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Vhr), a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb
intézkedésekről szóló 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korlátozási
Kormányrendelet), a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a
továbbiakban: ÜKSZ), 984/2013/EU bizottsági rendelet, és egyéb kapcsolódó
jogszabályokban rögzített jelentéssel bírnak, illetve a következőket jelentik:
Alulszállítás: a Szerződött Földgázmennyiségnél kevesebb földgáz rendelkezésre bocsátása.
Elosztó: a 2008. évi XL. törvény szerinti földgáz elosztó hálózat üzemeltetési engedéllyel
rendelkező társaság, aki a felhasználóval közvetlen kapcsolatban áll.
Eltérő minőségű földgáz: a szerződés 6. pontban megadott minőségi jellemzőket nem
teljesítő földgáz.
Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint
kialakított a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre
alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása.
Fogyasztási igénybejelentés: az átvételre tervezett földgázmennyiségnek a rendszerhasználó
által lekötött kapacitás figyelembevételével az átadási (felhasználási helyenkénti) pontokra, az
ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendnek megfelelően gáznapra illetve minden héten
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egy alkalommal a következő hét hétfőtől vasárnapig terjedő időszakra történő megadása.
Forráshiány: a földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények
meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás
egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható.
Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati
tevékenység során kerül a felszínre, valamint a GET mindenkor hatályos szabályozása, így
különösen, de nem kizárólag a 3. § 23. pontja szerint meghatározott gázfajták.
Fűtőérték: az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 gnm3) mennyiségű
földgáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék
véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási
komponensek, mind az égéstermékek gáz halmazállapotúak. Mértékegysége: MJ/gnm3
Gázdíj: a Felek által kölcsönösen elfogadott fajlagos díj USD/GJ-ban kifejezve.
Gázév: a tárgyév október 1-jei gáznap kezdetétől a tárgyévet követő év szeptember 30-ai
gáznap végéig terjedő időszak
Gáznap: 984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom
Gáztechnikai normál m3: az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa
nyomáson 1 m3 térfogatot foglal el. Mértékegysége: gnm3
Havária:
az Eladó részéről: a gázszállító rendszer üzemzavara, elosztórendszer meghibásodása,
földgázkorlátozás.
a Vevő részéről: a villamosenergia és távhő rendszerek üzemzavara, géptörés.
Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő
földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség
kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált földgázmennyiség.
Kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés
alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a szállítási rendszerüzemeltető
által a rendszerhasználókkal szemben – külön jogszabály alapján – érvényesíthető pótdíj
Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt
felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az
együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható
vagy helyreállítható legyen.
Lekötött órai teljesítmény: a Vevő által lekötött és az Eladó által az átadás-átvételi ponton
rendelkezésre tartott teljesítmény (m3/h)-ban.
Minőségi hiba: amennyiben a Szerződésben kikötött földgázminőségtől az ott meghatározott
értéket meghaladó eltérés áll fenn.
Napi igénybejelentett mennyiség: a Vevő által a jelen Szerződés 7. pontjában rögzített
szabályok szerint a következő gáznapra előre jelzett fogyasztási mennyiség.
Nem normál üzemmenet: az az állapot, amikor a szállítóvezetéki gázátadó állomás
berendezései közül egy vagy több meghibásodik, nem üzemszerűen működik – ahogyan az a
szállítói engedélyes Üzletszabályzatában rögzítve van. A folyamatos földgázátadás és a
teljesítés ebben az esetben is biztosított.
Szerződés jelenti jelen szerződést, a Vevő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlati
felhívást (Felhívás), dokumentációt (Dokumentáció), az esetleges kérdésekre adott
ajánlatkérői válaszokat valamint Eladó ajánlatát, melyek a felek akaratának értelmezéséhez
szükségesek
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Szerződött Földgázmennyiség: a szerződés időtartama alatt Vevő által igényelt és átvenni
vállalt földgázmennyiség.
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai
működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat
Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó
vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál
üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy
földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését
okozza
Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ,
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő
megszerzése, vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági érdekeit sértené
vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges
intézkedéseket megtette.
4. Átadási pont:
4.1. Az Átadási pont egy adott Felhasználási hely vonatkozásában a Vevő Felhasználási
helyét ellátó földgáz elosztóvezetéknek a Felhasználási hely telekhatárára eső végpontja. A
földgáz átadása a Vevő részére az Átadási ponton történik. Eladó a jelen szerződésben
rögzített földgázmennyiség és teljesítmény rendelkezésre állást ezen a ponton biztosítja. Vevő
a földgázt az Átadási ponton veszi át kizárólag saját felhasználás céljából. Vevő az átvett
földgázt harmadik személy számára nem adja tovább, illetve a Felhasználási helyről más
területre nem vezeti át.
4.2. A Szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének (mennyiségi és
minőségi átvételnek), valamint a tulajdonjog és a kárveszély átszállásának helye az Átadási
pont.
4.3. Jelen Szerződés hatálya alatt az Átadási ponton kizárólag az Eladó jogosult földgáz
átadásra a Vevő részére.
4.4. Vevő vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt a Felek által meghatározott minőség,
teljesítmény és ütemezés szerint rendelkezésére bocsátott földgázt a Szerződésben foglalt
feltételekkel az Átadási Ponton átveszi és annak ellenértékét Eladó részére megfizeti.
5. Szerződött teljesítmény korlátozási jellege:
Vevő nyilatkozza, hogy a jelenleg érvényben lévő 265/2009 Kormány rendelet 12 §-a alapján
a Felhasználási helyei az alábbi táblázat alapján vannak a korlátozási kategóriákba besorolva
Teljesítmények korlátozási kategóriánkénti besorolása (gnm3/h).
Felhasználási hely
címe
7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.
7257 Kaposvár, BajcsyZs. Endre utca 10.
7400 Kaposvár, Béke
utca 75.

VI.

VII-hez
szükséges
időtartam
(h)

-

-

-

503

503

-

-

-

150

150

-

-

-

40

40
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VIII.

Nem
Összesen
korlátozható

VII.
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7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.(E.
Centrum)
8600 Siófok, Petőfi
sétány 1.
7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca
40.(Lovasakadémia)
7095 IregszemcseIregpuszta, Napraforgó
utca 411.
7671 Bicsérd,
Külterület 018.
7095 IregszemcseIregpuszta, Napraforgó
utca 422/1
7095 IregszemcseIregpuszta, Napraforgó
utca 422/1.
7400 Kaposvár,
Kossuth Lajos utca 9.

-

-

-

100

100

-

-

-

100

100

23

3

2 lefeljebb 8

-

-

26

22

3

2 lefeljebb 8

-

-

25

36

4

2 lefeljebb 8

-

-

40

36

4

2 lefeljebb 8

-

-

40

22

3

2 lefeljebb 8

-

-

25

22

3

2 lefeljebb 8

-

-
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6. Földgázminőség:
6.1. A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 sz. szabvány
előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz szagosított formában kerül
átadásra a Vevőnek.
6.2. Szerződött fűtőérték:
Szerződött fűtőérték a jelen szerződés 1.5 pontjában megadott a felhasználási helyenként
külön-külön került rögzítésre.
A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5%-os sávjánál, kivéve a
gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenet, a megfelelő időben előre jelzett
karbantartási munka vagy a vis maior esetét.
Minőségi hibásnak tekintendő a földgáz fűtőértéke – mint minőségi elem szempontjából – ha
az a fenti szerződött fűtőértékre vonatkozó megengedett eltérés mértékén kívül esik.
6.3. Minőségmérés:
A földgáz minőségi paraméterei alatt az összetevőinek koncentrációja, relatív sűrűsége,
fűtőértéke, metánszáma, égéshője, Wobbe száma valamint egyéb anyagok (S, SH,
szennyeződések) nyomása értendők.
Az ellátórendszerbe betáplált földgáz minőségi jellemzőinek biztosításáért a földgázszállítói
engedélyes a felelős. A földgázszállítói engedélyes által szolgáltatott minőségi jellemzőket a
Felek a jelen Szerződés szerinti elszámolásukhoz elfogadják.
6.4. A Földgázminőségre vonatkozó szabvány követelményeinek nem megfelelő minőségű
földgáz esetében a Felek a 6. pont szerint járnak el. Amennyiben a Vevő a felajánlott, eltérő
minőségű földgázt elfogadja, úgy a Felek a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevétele mellett járnak el.
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6.5. Minőségi kifogás eljárásrendje:
Az átadott földgáz mennyiségét és minőségét érintő reklamációs kérdésekben a
földgázszállítói engedélyes felé kizárólag Eladó jogosult eljárni, tekintettel az 1.2 pontban
foglalt szerződéskötésekre.
A Vevő a minőségi adatokkal szemben kizárólag írásban emelhet kifogást az Eladó felé. A
minőségi reklamáció kivizsgálását az Eladó haladéktalanul megkezdi, és vizsgálat
eredményéről a Vevőt 30 napon belül tájékoztatja, és a reklamáció megalapozottsága esetén a
szükséges korrekcióról intézkedik.
Az elszámolás alapját érintő földgázminőségi reklamáció akkor lehet megalapozott, ha a
Vevő az észlelt minőségi hibát haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül az
Eladónak írásban bejelentette.
Ha a kifogásolt földgázból a felek közösen, a vonatkozó műszaki előírások (földgáz
mintavételi irányelvek) szerint vett mintával rendelkeznek, akkor annak vizsgálatáról a Felek
egyeztetnek. Megegyezés hiányában a mintát az MKEH-ba kell szállítani döntő vizsgálat
céljából.
Ha az Eladó a minőségi reklamációt nem ismeri el és a Vevő a földgázból mintával nem
rendelkezik, az Eladó a rendelkezésére álló dokumentumok alapján igazolja a kifogásolt
időszak tényleges földgáz minőségét.
Ennek sikertelensége esetén a Felek a megegyezést szakértők, illetve az MKEH bevonásával
kísérlik meg.
Ha a földgáz minőségi paraméterei igazoltan nem elégítik ki a vonatkozó szabványban vagy
jelen Szerződésben rögzített minőséget (specifikáción kívüli földgáz), akkor az Eladó annak
tudomására jutását követően haladéktalanul köteles a specifikációtól való eltérés várható,
vagy bekövetkezett mértékéről a Vevőt írásban értesíteni.
A Vevő az értesítést, vagy az egyéb módon tudomására jutott minőségváltozást követően
igényelheti a földgáz átadásának szüneteltetését, illetve gyakorolhatja a hibás teljesítésből
eredő és a földgáz tekintetében értelemszerűen alkalmazható jogosultságait a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelően.
7. Fogyasztási igénybejelentés:
7.1. Napi adatszolgáltatás (nominálás):
Nominálás minden felhasználási kategóriában az Eladó feladata. Eladó a Vevővel
szemben ezért a feladatkörért plusz költséget nem számíthat fel, nem pótdíjazhat a
szerződéses időszak vonatkozásában.
8. Korlátozás:
Felek rögzítik, hogy Vevő Felhasználási helyei a szerződés 5. pontban megjelölt korlátozási
kategóriákba vannak besorolva. A rendszerüzemeltető szállítói, tárolói, elosztói engedélyesek
jogszabályban rögzített esetekben és feltételekkel a szükséges legkisebb felhasználói körben
és időtartamban a szállítást, tárolást, elosztást korlátozhatják, illetve szüneteltethetik. Az
üzemzavar vagy forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozást a rendszerirányító, a
szállítói, tárolói, elosztói engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
által meghatározott korlátozási sorrendben és mértékben köteles végrehajtani. Az Üzemzavar
vagy Forráshiány miatt elrendelt felhasználói korlátozás a jelen szerződésnek megfelelően
minden esetben a szolgáltatás jogszerű megtagadásának minősül. Ebben az esetben a
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Vevőnek az eszerint rendelkezésre álló teljesítmény alapján kell fogyasztási igényeit
kialakítania és a rendszerirányító, a földgázszállító, a földgáztároló valamint a földgázelosztó
utasításait végrehajtani, ide nem értve azon felhasználási helyeket, amelyek tekintetében a
Vevő nem korlátozható felhasználónak minősül.
Vevő kijelenti, hogy a korlátozás végrehajtási ideje az elrendelést követően a korlátozható
Felhasználási helyei tekintetében: maximum 8 óra
Eladó kijelenti, hogy a gázkorlátozás elrendelést követően az alábbi kapcsolattartót
haladéktalanul írásban értesíti (e-mail).
A Vevő korlátozás esetére irányadó eljárásrendről, a jogszabályi kötelezettségeiről
tudomással bír, e körben intézkedési tervvel rendelkezik.
Vevő részéről a korlátozás végrehajtásáért felelős és rövid úton értesíthető személy neve:
Név:
* szerződéskötéskor kitöltendő
Beosztás:
Telefon
Fax
Email:
Vevő köteles a korlátozás elrendelését követően a rendeletben meghatározott időben a
korlátozást végrehajtani. Korlátozási rend be nem tartásból eredő károkat a Vevő köteles
megtéríteni az Eladó részére.
Vevő nyilatkozik, hogy a földgázvételezésének korlátozása esetén nincs olyan hőmérsékleti
határérték, aminél valószínűsíthető olyan káros anyagok környezetbe jutása ami, emberi életet
vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetné.
Vevő kijelenti, hogy amennyiben a fenti adatokban változás áll be, akkor azt haladéktalanul
írásban(e-mail) jelzi az Eladó felé.
9. Elszámolás rendje:
9.1. A Felek közötti elszámolás alapját a Vevő részére az Átadási ponton átadott
földgázmennyiség illetve az abból számított hőmennyiség képezi.
Az elszámolás alapja a mérési helyen az elszámolási időszakra vonatkozóan gnm 3-re
átszámított átadott-átvett vagy allokált földgázmennyiség és az elszámolási időszakra a két
tizedes-jegy pontosságú átlag fűtőérték adatok szorzatával képzett energiamennyiség, MJ-ban
kifejezve.
A Vevő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó az Elosztói
Engedélyestől, illetve a Rendszerirányítói Engedélyestől az elszámolási mérési vagy az
allokált adatokat megkérje, azokat tárolja, és kijelenti, hogy ezen adatokat a Szerződés
szerinti elszámolás alapjául elfogadja.
A rendelkezésre bocsátott földgáz telemechanikai rendszerről távleolvasás útján
meghatározott mennyiségi értékét a Felek a helyszíni leolvasással egyenértékűnek tekintik, s
elszámolásuk alapjaként elfogadják.
Telemechanikai rendszer hiánya esetén az elszámolás alapját a korrektor által meghatározott
gáztérfogat képezi, ennek hiányában a Felhasználási helyen felszerelt gázmérőn mért
gázmennyiség. A térfogatkorrektor, gázmérő mérőállását a Vevő köteles az elszámolási
időszak utolsó napját követő ötödik napig (munkaszüneti nap esetén az azt megelőző
munkanapon) az Eladó részére (telefon, e-mail, fax, internet) megküldeni.
Amennyiben a mérőrendszer meghibásodik és nem áll rendelkezésre mérési adat, akkor az
érintett időszakra vonatkozóan a földgázmennyiség elszámolása a Vevő és az Eladó
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megállapodása szerint a Vevő által megadott fogyasztási adat, annak hiányában az Eladó
becslése alapján történik. Ez utóbbi esetben a fogyasztás elszámolásához, illetve a
számlázáshoz az előző év azonos időszakának fogyasztását, a gázfogyasztó készülékek
összteljesítményét, a méretlen időszak hőmérséklet alakulását, továbbá az üzemi-, illetve
egyéb adatok alapján rögzített használati időt kell figyelembe venni.
A Vevő köteles a mérők helyszíni leolvasását az Eladó vagy megbízottja, illetve az Elosztói
Engedélyes vagy megbízottja számára előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé tenni. Ha a
Vevő a mérő leolvasását nem teszi lehetővé vagy gátolja, az Eladó jogosult az aktuális
elszámolási időszakra becsült mérőállás alapján számlát kibocsátani, mely nem mentesíti a
Vevőt a fizetési kötelezettsége alól.
9.2. Elszámolási időszak:
A Felek megállapodnak, hogy a földgázfogyasztás mennyiségi díjainak elszámolása a tárgyhó
első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra történik, kivéve azokat a
Felhasználási helyeket, ahol az Elosztó ettől eltérő hóközi leolvasást alkalmaz, mert ebben az
esetben a mérési vagy az allokált mennyiség képzi az elszámolás alapját. Ha a Vevő az
elszámolási időszaktól eltérő helyszíni mérőleolvasást kér, úgy annak költségeit köteles külön
megtéríteni.
Eladó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9.3. Számlázás:
9.3.1. Eladó jogosult a Vevő részére tárgyhónapot megelőzően a teljesítménydíjról vagy
alapdíjról (kapacitásdíjról) felhasználási helyenként számlát (részszámlát) kibocsátani a
fizetési határidőnek megfelelően. Ennek alapja a felhasználási helyeken megadott lekötött
teljesítmény, vagy a mérő(k) névleges összteljesítménye. A számla fizetési határideje a
tárgyhó első napja. Fizetés pénzneme: HUF.
9.3.2. Eladó jogosult elszámoló számlát kibocsátani a felhasználási helyek vonatkozásában
tárgyhónapot követő hónap 20-ik munkanapjáig. Ennek alapja az Elosztói Engedélyes által
megadott mérési vagy allokált adatok alapján meghatározott hőmennyiség. Elszámoló
számlában kerülnek kiszámlázásra a rendszerhasználati díj forgalmi díjelemei és a
tárgyhónapra vonatkozó estlegesen felmerülő pótdíjak. Fizetés pénzneme: HUF, és a fizetési
határideje a számla kibocsátásától (kiállításától) számított 30 naptári nap, átutalással.
9.3.3. Eladó a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos számviteli-, és
adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja ki
9.3.4. Szerződés lejáratát követő 30 munkanapon belül az Eladó jogosult a Vevő felé
végelszámoló számla kibocsátására. Ez a számla tartalmazhatja a szerződéses időszakra
vonatkozó alul vagy túlfogyasztással kapcsolatos pótdíjat, vagy a havi elszámoló számlában
esetlegesen ki nem számlázott tételeket. A szabályszerűen benyújtott számla fizetési
határideje a számla kibocsátásától (kiállításától) számított 30 naptári nap, átutalással.
9.3.5. Az Eladó által kiállított számlát Vevő a beérkezést követően ellenőrzi. Jelen
szerződésben szabályozottaktól, vagy a releváns jogszabályi rendelkezésektől eltérően
benyújtott vagy hibás számlát Vevő jogosult – az írásbeli értesítésben rögzítettek szerint –
visszautasítani, Eladó pedig köteles a szerződésben meghatározottak szerint benyújtani új
számláját.
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Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló
írásbeli értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles
haladéktalanul új számlát kiállítani, az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon
belül. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Felek egyeztetni
köteles. A jelen pont szerinti esetben Vevő fizetési késedelme a kifogásolt számla vagy
számlatétel tekintetében kizárt.
9.3.6. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent – Vevő
részéről – lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
10. A szolgáltatás díja:
10.1. Gázdíj:
Kaposvári Egyetem felhasználási helyei tekintetében a műszaki leírásban meghatározott
feltételek figyelembevételével a teljes költség meghatározását követően az 1 gnm3-re jutó
fajlagos költség [HUF/gnm3] két tizedes jegy pontosságig.
10.2. Eladó az összes felhasználási hely tekintetében, az alábbi egységáron határozza meg a
tárgyhavi gázdíjat:
PGfix =……. [HUF/MJ] *szerződéskötéskor kitöltendő (két tizedes jegy pontosságig)
A fenti gázdíj a szerződéses időszak alatt fix, változatlan, és semmilyen árfolyamhoz nem
indexált.
10.3. Rendszerhasználati díj (Rhd díj):
Rendszerhasználati díjak 2015.07.01-el induló árai a felhasználási helyek tekintetében:
Felhasználási hely címe
7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.
7257 Kaposvár, Bajcsy-Zs.
Endre utca 10.

Felhasználási hely címe

7400 Kaposvár, Béke utca

Lekötött
teljesítmény
(m3/h)

Forgalom
arányos RHD
(HUF/GJ)
*
* szerződéskötéskor
szerződéskötéskor
503
kitöltendő
kitöltendő
*
* szerződéskötéskor
szerződéskötéskor
150
kitöltendő
kitöltendő
Kapacitásdíj
(HUF/MJ/h/év)
Mérő (k)
vagy
Forgalom
Névleges
(HUF/m3/h/év)
arányos RHD
teljesítménye *nem megfelelő
(HUF/GJ)
egységár
(m3/h)
kihúzással
jelölendő
* szerződéskötéskor
*
40
31

Kapacitásdíj
(HUF/MJ/h/év)
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kitöltendő

szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő
* szerződéskötéskor
*
kitöltendő
szerződéskötéskor
kitöltendő

75.
7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.(E.
Centrum)
8600 Siófok, Petőfi sétány
1.
7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca
40.(Lovasakadémia)
7095 IregszemcseIregpuszta, Napraforgó utca
411.
7671 Bicsérd, Külterület
018.
7095 IregszemcseIregpuszta, Napraforgó utca
422/1
7095 IregszemcseIregpuszta, Napraforgó utca
422/1.
7400 Kaposvár, Kossuth
Lajos utca 9.

100

100

26

25

40

40

25

25

A rendszerhasználati díjaknak tartalmaznia kell a jelenleg érvényes törvények, rendeletek,
továbbá az 1/2013 (VII.11.) MEKH rendeletben foglalt egységárak figyelembe vételével a
szállítás, tárolás, elosztás, és a szagosítás díját, de nem tartalmazza a földgáz biztonsági
készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti hozzájárulást (MSZKSZ tagi
hozzájárulás), az általános forgalmi adót, az energiaadót, és a felhasználót terhelő egyéb
adók összegét, ezek az elszámoló számlán külön feltüntetésre kerülnek, és a Vevő fizeti meg.
10.4. A rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabály vagy határozat változása esetén a
fent meghatározott rendszerhasználati díjakat Eladó jogosult az árváltozásnak megfelelően, a
jogszabály módosítás hatályba lépésével megegyező időponttal egyoldalúan módosítani
(csökkenteni, vagy növelni), és Vevővel szemben érvényesíteni.
11. Fizetési feltételek:
11.1. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése legkésőbb a számla kibocsátásától
(kiállításától) számított 30 naptári napon, átutalással történik. A Vevő köteles az átvett
földgáz vételárát illetőleg egyéb fizetési kötelezettségeit a szerződés szerinti határidőben
Eladó részére banki átutalás útján megfizetni. A jelen Szerződés tekintetében vevői teljesítés
időpontjának az az időpont minősül, amikor az érintett összeg Eladó bankszámláján
jóváírásra kerül. A Felek az általános forgalmi adóról szóló jogszabály szerinti teljesítés
időpontjának a vonatkozó számlán feltüntetett esedékesség időpontját tekintik.
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A jelen Szerződés szerinti késedelmi kamat, illetve kötbér megfizetésének esedékessége az
azt kiterhelő levél keltétől számított 30 naptári nap.
11.2. Számlázási reklamáció: Vevő a számlázás vonatkozásában írásban, a vonatkozó
számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül jogosult kifogást előterjeszteni. A
kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, valamint a kifogás alapját képező
körülményeket. Amennyiben Vevő kifogást terjeszt elő, azt az Eladó a reklamáció illetve a
panasz kézhezvételétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül elbírálja. Kifogásnak csak
abban az esetben van a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya, ha a kifogásolt számlában
elszámolt mennyiség meghaladja az előző év azonos időszakában elszámolt mennyiség 1,5szeresét.
11.3. Amennyiben a jelen Szerződés alapján mindkét Felet a másik Fél részére nem vitatott
fizetési kötelezettség terhel, az adott Elszámolási Időszak vonatkozásában az egyes Felek
tekintetében fennálló valamennyi fizetési kötelezettség összesítését követően a Felek e
fizetési kötelezettségeiket beszámítás útján jogosultak teljesíteni.
11.4. Amennyiben bármelyik Fél a jelen Szerződésben meghatározott valamely fizetési
kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a késedelem időtartamára köteles a másik
Fél részére a Kbt. 127. § (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó PTK. 6:155 § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizetni.
11.5. A jelen Szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. tv. 36/A § hatálya alá tartozik.
12. Szolgáltatás szüneteltetése, megtagadása:
12.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás az Elosztói Engedélyes érdekkörében
felmerülő okokból szüneteltethető ha:
a) az elosztó vezeték karbantartása, felújítása, átalakítása, hibaelhárítása, cseréje más
módon nem végezhető el
b) Új felhasználó bekapcsolása azt szükségessé teszi
c) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések külön jogszabályban
meghatározott ellenőrzésének elvégzését a Vevő nem tudja igazolni.
Az Elosztói Engedélyes a szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát,
valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket legalább 15 nappal korábban az Eladó,
valamint a helyileg szokásos módon a Vevő tudomására hozza. Ha a szüneteltetés időpontja,
időtartama változik, erről az Eladót és a Vevőt a fentiek szerint értesíti. A szüneteltetésről az
Eladó is — a tudomására jutást követően haladéktalanul - tájékoztatja a Vevőt.
Indokolt esetben — élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége esetén — az Elosztói
Engedélyes előzetes értesítés nélkül is jogosult a szükséges intézkedések megtételére és a
szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetést a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.
A fent jelzett tájékoztatás teljesítése esetén az elosztási kapacitás időszakos csökkentése
vagy az elosztás időszakos szüneteltetése az Eladó részéről nem minősül
szerződésszegésnek.
12.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást az Elosztói Engedélyes megtagadhatja
vagy a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, amennyiben a GET 16. § (1)
bekezdésében foglalt okok valamelyike fennáll.
A szolgáltatás részben is megtagadható, ha olyan veszélyhelyzet keletkezik, amely a Vevőre,
vagy a fogyasztás helyén kívüli más személyek életére, vagy vagyonbiztonságára veszélyt
jelent (pl. égéstermék elvezető rendszer hibája).
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Ilyen esetekben a Vevő köteles lehetővé tenni a veszélyt jelentő gázkészüléknek a
fogyasztásból történő kizárását. A területileg illetékes elosztói engedélyes a szolgáltatást 2
munkanapon belül helyreállítja, ha az annak megtagadását kiváltó ok megszűnt és erről
tájékoztatást kapott.
12.3. Fenti 12.1. - 12.2 pontokban foglaltak bekövetkezte esetén a szerződéses
földgázmennyiség rendelkezésre bocsátásának illetőleg átvételének elmulasztása abban az
esetben minősül szerződésszegésnek, ha az valamelyik Félnek felróható.
13. Üzemeltetési előírások:
13.1. Egyéb megállapodás hiányában a gázmérő (mérési rendszer) és a nyomásszabályozó
üzemeltetése, javítása, karbantartása, hitelesítése, felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje a
tulajdonos kötelezettsége. Amennyiben Vevő tulajdonában lévő mérőrendszeren bármilyen
átalakítás, karbantartás kizárólag az Eladó és az Elosztói Engedélyes előzetes egyetértésével,
az érintett Elosztói Engedélyes közreműködésével történhet.
13.2. A mérő és nyomásszabályozó védelme és állagmegóvása – függetlenül azok
tulajdonjogától – a Vevő kötelezettsége.
13.3. Az Eladó és az Elosztói Engedélyes (vagy megbízottja) jogosult a Vevőnél felszerelt
mérőberendezés működését, épségét, hitelességét, a mérőn lévő záró pecsétek meglétét és
épségét bármikor ellenőrizni, melynek feltételeit a Vevő köteles biztosítani.
13.4. Az Eladó a fentebb jelzett ellenőrzés alkalmával észlelt, illetve egyéb módon
tudomására jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épített záró
szerelvényeinek rendellenességét is) jogosult az elszámolt gázmennyiséget visszamenőleg
korrigálni, melynek ellenértékét a Vevő köteles megfizetni.
13.5. A Vevő köteles a mérő elé beépített szűrőberendezést rendszeresen tisztítani és ennek
megtörténtét üzemi naplóban dokumentálni. Amennyiben az Elosztói Engedélyes
tulajdonában lévő gázmérő meghibásodása a szűrő tisztításának elmaradásából adódik, a
gázmérő javításának és újra hitelesítésének költségeit a Vevő köteles megtéríteni.
13.6. A gázmérő és az átszámító szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a zárópecsét
felnyitását, a Vevő tulajdonában lévő gázmérő javításának és hitelesítésének időpontját, a
kerülővezeték megnyitását a Vevő telefonon azonnal, majd 24 órán belül írásban, utólag is
igazolható módon köteles az Eladó és az Elosztói Engedélyes részére bejelenteni. A gázmérő
üzemi nyomása megváltoztatásának bejelentésére a Vevő a változást öt (5) munkanappal
megelőzőleg köteles.
13.7. Ha a Vevő a mérő helyszíni ellenőrzését nem teszi lehetővé vagy gátolja, a mérőt
megrongálta, működését befolyásolta, a mérő hitelesítését, javítását, cseréjét nem teszi
lehetővé, illetve nem végzi el, a Felhasználási helyre való bejutásig, valamint a jogszerű
állapot helyreállításáig a szolgáltatás megtagadható.
13.8. A Vevő tulajdonában és műszaki ellenőrzése alatt álló, csatlakozó vezeték és
felhasználói
berendezés,
nyomásszabályozó
szakszerű
üzemeltetése,
azok
üzembiztonságának megóvása, javítása, karbantartása, szükség szerinti cseréje, esetleges
üzemzavarainak a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belüli elhárítása, és legalább
ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése, saját költségén a Vevő
kötelezettsége. Ha az ellenőrzés elvégzését a Vevő nem tudja igazolni, annak megtörténtéig a
szolgáltatás szüneteltethető.
13.9. A Vevő köteles külön gondot fordítani az automatikus és védelmi berendezések
karbantartására, amelyek esetleges meghibásodása a földgázellátás biztonságát veszélyezteti.
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13.10. A gázmérő kerülővezetékébe épített záró szerelvények gáz-tömör zárásáért, a
kerülőág zárt állapotáért, a záró pecsétek meglétéért, illetve azok sértetlenségéért a Vevőt
terheli a felelősség.
13.11. A Vevő köteles a biztonságos gázfogyasztás előírásaink betartását célzó helyszíni
ellenőrzés elvégzését az Elosztói Engedélyes vagy megbízottja számára biztosítani, illetve
köteles az ellenőrzés során együttműködni.
13.12. Amennyiben az Elosztói Engedélyes a csatlakozóvezetéken és/vagy felhasználói
berendezésen keletkezett gázömlés, üzemzavar miatti közvetlen veszélyhelyzetet hárít el,
úgy a Vevő köteles megfizetni a veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit, továbbá saját
költségén köteles intézkedni a gázömlést, üzemzavart okozó hiba végleges elhárítása
érdekében.
13.13. A Vevő köteles jogainak a jelen Szerződés alapján történő gyakorlása során
figyelembe venni a Felhasználási hely csatlakozása tekintetében a hatályos Hálózati
Csatlakozási Szerződésben/Kapacitásnyilatkozatban foglaltakat, és az Elosztói Engedélyes
Üzletszabályzatát. A Vevő kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat és az azokban
foglalt előírásokat és ezek betartására ezennel kötelezettséget vállal.
14. Adat és információszolgáltatás:
14.1. A Vevő jelen Szerződésben az alábbi adatszolgáltatásokra köteles:
a.)
Eseti adatszolgáltatás:
A Vevő köteles a rendkívüli üzemzavarról az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. A
Vevő továbbá köteles a tervezett karbantartásról, annak pontos időtartamának megjelölésével
az Eladót annak tervezett időpontját 30 naptári nappal megelőzően értesíteni. Eseti
adatszolgáltatásnak minősül továbbá a Vevővel vagy a Fogyasztási hellyel kapcsolatos
minden egyéb adatszolgáltatás.
Eseti adatszolgáltatás esetén az adatátviteli csatorna lehet: elektronikus levél (e-mail);
telefax; levél.
14.2. Eladó a földgáz kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott
információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan
kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz a Vevő, mint nem természetes személy adatainak
védelméért.
A Vevő azonosításához szükséges adatai a GET 125. § (1) bekezdés alapján a szükséges
mértékig átadhatóak:
a)
az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a
kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a Felhasználási
helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az
ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,
b)
a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult
szervezetek részére,
c)
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak
d)
a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak
e)
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a
végrehajtónak.
Amennyiben az Eladó jogszabály, vagy hatósági határozat alapján adatszolgáltatásra köteles,
és ezen adatszolgáltatás Vevőt érinti, a Vevő köteles e célból megfelelően együttműködni, és
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Eladó által megadott határidőre az adatszolgáltatások teljesítéséhez valós adatokat
szolgáltatni, mely elmulasztásának jogkövetkezményei Vevőt terhelik.
A Felek az adatszolgáltatásból és az adatok felhasználásából eredő jogaikat és
kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen gyakorolni. A szolgáltatott adatok
megfelelősségéért a felelősség az adatszolgáltatót terheli.
A jelen pontban meg nem határozott egyéb eseti adatigénylés a Felek külön megállapodása
alapján, az ott meghatározott módon, tartalommal, és határidővel történhet.
15. Felelősség a közreműködőkért:
Vállalkozó minden alvállalkozójáért, megbízottjáért, teljesítési segédjéért úgy felel, mintha a
szolgáltatást maga látta volna el.
Vállalkozó teljesítésében a Kbt. 128. §-ban rögzítetteknek megfelelően vehet részt
alvállalkozó.
16. A Teljesítés jogszerű megtagadása:
Eladó részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést
a)
ha az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel
feltételei megszűntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig,
b)
gázforrás hiány esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, figyelemmel és a GET
96-98. § és a Korlátozási kormányrendelet rendelkezéseire is,
17. Szerződésszegés és jogkövetkezményei:
17.1. Szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen:
17.1.1. Minőségi hiba: amennyiben a Szerződésben meghatározott minőségtől a
megengedett eltérés mértékét meghaladó eltérés áll fenn. A Minőségi hiba időtartama az az
időszak, mely a vizsgált és a kifogásolt minta vételének napját megelőző elszámolás utolsó
mérési naptól a Minőségi hiba megszüntetésének – vagy a Szerződés megfelelő
módosításának – napjáig tart.
Jogkövetkezménye: a hibás teljesítésből fakadó jogosultságok megnyílása.
17.1.2. Alulszállítás: amennyiben Eladó a Szerződött Földgázmennyiséget neki felróhatóan
Vevő rendelkezésére bocsátani elmulasztja, kivéve, ha ennek oka Vis Maior, a teljesítés
jogszerű megtagadása vagy a Vevő szerződésszegése.
Jogkövetkezménye: a hibás teljesítésből fakadó jogosultságok megnyílása
17.1.3. Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a
jogszabályokban és a jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg
korlátozza.
Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése.
17.1.4. A hálózati hozzáférésből kizárt Vevő részére - az arra okot adó szabálytalanság vagy
szerződésszegés megszűnését követően az erről szóló értesítésétől számított – eltérő
megállapodás hiányában - 2 munkanapon belül a hálózati hozzáférést nem biztosítja.
Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése.
17.1.5. A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem, vagy csak
késedelmesen tesz eleget.
Jogkövetkezménye: Felszólítást és 15 napos határidő biztosítását követően – ha Eladó 3
alkalommal nem, vagy csak felszólítást követően tesz eleget adatszolgáltatási
kötelezettségének – Vevő jelen szerződés felmondására jogosult.
17.2. Szerződésszegésnek minősül Vevő részéről különösen:
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17.2.1. Amennyiben Vevő részéről a szerződéses időszakra meghatározott minimális
földgázmennyiség, azaz 1.063.432 gnm3*1- K” egész számú tényező (tizedes jegyek
nélkül)/100 *szerződéskötéskor kitöltendő a szerződés lejáratának időpontjáig nem kerül
átvételre, kivéve, ha ennek oka Vis Maior vagy az Eladó szerződésszegése.
E szerződésszegés pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.
Pótdíj alapja: szerződéses időszak alatt át nem vett földgáz mennyiség. Ennek
megállapításánál a Felhasználási helyeken elfogyasztott összesített mennyiséget kell
figyelembe venni.
Pótdíj mértéke: a Felhasználási helyekre vonatkozó a szerződés 10.2-es pontjában rögzített
gázdíj 30%-a HUF/MJ-ban kifejezve.
17.2.2. Abban a nem várt esetben, ha Vevő részéről ténylegesen átvett földgáz mennyiség
meghaladja a szerződés lejáratának időpontjában a maximális földgázmennyiséget, azaz
1.063.432 gnm3*1+(50+ K” egész számú tényező (tizedes jegyek nélkül)/100-ert
*szerződéskötéskor kitöltendő
Kivéve, ha ennek oka Vis Maior vagy az Eladó
szerződésszegése.
Szerződésszegés pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.
Pótdíj alapja: a túlfogyasztott földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a Felhasználási
helyeken elfogyasztott összesített mennyiséget kell figyelembe venni.
Pótdíj mértéke: a Felhasználási helyekre vonatkozó a szerződés 10.2-es pontjában rögzített
gázdíj 15%-a HUF/MJ-ban kifejezve.
17.2.3. A szolgáltatott földgázt a gázmérő vagy mérési rendszer megkerülésével,
működésének bármilyen módon való befolyásolásával, jóváhagyás nélküli változtatásával,
vagy egyéb szabálytalan módon vételezi
Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése az Elosztó felé, mely magába foglalja különösen az
ebből adódóan Vevőt terhelő kötbér, melynek mértéke az Elosztó Üzletszabályzatban kerül
rögzítésre, illetve egyéb többletköltségek megfizetését, a földgázvételezésből történő kizárást
17.2.4. A Szerződésben foglalt adatközlési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz
eleget.
Jogkövetkezménye: Felszólítást és 15 napos határidő biztosítását követően – ha Vevő 5
alkalommal nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének – Eladó jelen szerződés
felmondására jogosult. Az Eladó a Vevő gázellátásból való kizárását csak végső esetben, a
részére küldött felszólítás eredménytelensége esetén, kárenyhítés céljából kezdeményezi.
17.2.5. Vevő a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket,
felhasználói berendezést használ.
Jogkövetkezmény: kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az ebből adódóan
eladót terhelő kötbér, illetve egyéb többletköltségek megfizetését, a földgázvételezésből
történő kizárás
17.2.6. A Felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő üzemel, amely érvényes hitelesítéssel
nem rendelkezik, de annak hitelesítésére megállapodás a Vevőt kötelezi.
Jogkövetkezménye: - kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az arányos díj
utólagos megfizetését, késedelmi kamatfizetése
17.2.7. A gázmérő vagy a mérési rendszer megrongálódik, a gázmérőn vagy a mérési
rendszeren, annak ki- és belépő pontján, valamint az esetleges kerülővezeték
zárószerelvényén elhelyezett zárópecsét eltávolításra kerül, illetőleg ennek sérülését, hiányát
a Vevő jelen szerződés szerint nem jelenti be.
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Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az ebből adódóan
Eladót terhelő kötbér illetve egyéb többletköltségek megfizetését, a földgázvételezésből
történő kizárás
17.2.8. A hibás gázmérő vagy mérési rendszer javítását, cseréjét nem teszi lehetővé illetve ha erre megállapodás a Vevőt kötelezi - a javítást vagy a cserét nem végzi el.
Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az ebből adódóan
Eladót terhelő kötbér illetve egyéb többletköltségek megfizetését, a földgázvételezésből
történő kizárás
17.2.9. A gázmérő vagy mérési rendszer helyszíni leolvasását, ellenőrzést a Szerződésben
előírtak szerint nem teszi lehetővé.
Jogkövetkezménye: becsült számla kiállítása, 3 havi mulasztás esetén pedig Eladó jogosult
lehet igazolt és keletkezett kárának megtérítésére,
17.2.10. A vételezett gázt a Szerződésben meghatározott Felhasználási helyen kívüli területre
átvezeti, vagy az Eladó és az Elosztói Engedélyes hozzájárulása nélkül más részére
bármilyen formában továbbadja.
Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése, a földgázvételezésből történő kizárás
17.2.11. A nyomás alatti gázellátó rendszert megbontja.
Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az ebből adódóan
Eladót terhelő kötbér illetve egyéb többletköltségek megfizetését, a földgázvételezésből
történő kizárás, büntetőeljárás kezdeményezése a hozzáférésre jogosulttal szemben.
17.3. A Szerződés felmondásának kötelezettsége
A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
17.4. Kötbér:
A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért
kötnek ki. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek – a mennyiségi
eltérés nélkül - számított Forint ellenértéke. A kötbérfizetési kötelezettség keletkezésének
feltétele a szerződésszegésen túlmenően, az érintett Félnek való felróhatósága.
A teljesítés jogszerű megtagadása, valamint előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás
vagy és vis major esetében kötbérfizetési kötelezettség nem keletkezik. Ilyen esetben az
ezzel érintett földgázmennyiséggel az Szerződött Mennyiséget csökkenteni kell.
A kötbér megfizetésének esedékessége az azt kiterhelő levél kézhezvételétől számított 20
banki nap. A 11.3 pont szerinti beszámításnak ebben az esetben nincs helye.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %
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A meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %
17.5. Kártérítés:
A Felek a Szerződés megszegésével egymásnak okozott igazolt károkat — a Vis Maior
figyelembe vételével — a kártérítés általános szabályai szerint tartoznak megfizetni. A Felek
a szerződésszegéssel okozott károk megtérítését akkor is követelhetik, ha kötbérigényüket
nem érvényesítették, illetőleg jogosultak a kötbért meghaladó károk megtérítésére.
Az érintett Fél a bekövetkezett kárról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles
a másik Felet írásban értesíteni kártérítési igényének indokolásával és hitelt érdemlő
igazolásával együtt. Amennyiben a másik Fél a kár bekövetkeztét vagy felelősségét vitatja,
köteles tizenöt (15) napon belül egyeztetést kezdeményezni.
18. Vis Maior:
18.1. Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetében, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén
kívül felmerült esemény vagy körülmény, melyet ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy
elhárítani, és amely az arra hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a jelen Szerződésben
foglalt kötelezettségei teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennállására hivatkozó Fél
szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során
illetve amennyiben e kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A
Vis Maior eseményre hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél
is mentesül a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. E mentesítés
azonban nem terjed ki a jelen Szerződés alapján esedékes bármely összeg kifizetésének
elmulasztására.
18.2. Vis Maior esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges
legrövidebb időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis
Maior várható időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá minden
tőle elvárhatót megtenni a Vis Maior esemény megszüntetése, elhárítása,
következményeinek enyhítése érdekében. A Vis Maior alapján szerződéses kötelezettségei
alól mentesítést kérelmező Fél a másik Fél kérésére a Vis Maior esemény fennállását, annak
körülményeit hitelt érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló dokumentumok
csatolásával igazolni köteles.
18.3. A Felek rögzítik, hogy Vis Maior alatt különösen a következőket kell érteni:
(a) háború, forradalom, sztrájk, természeti katasztrófák;
(b) A rendszerirányító vagy a területileg illetékes hálózati engedélyesek kommunikációs
vagy számítógépes rendszerének olyan meghibásodása, amely a Felet meggátolja abban,
hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse;
(c) A rendszerirányító vagy a területileg illetékes hálózati engedélyes a földgáz szállítását,
átvételét a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülésétől függetlenül felfüggeszti.
Nem minősül Vis Maiornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek,
felhatalmazások hiánya.
19. Szerződés hatálya:
A jelen Szerződés a Felek általi aláírását követően 2015. július 1. napján 06 óra 00 perckor
lép hatályba.
A jelen Szerződést a Felek 2016. október 1. 5 óra 00 percig tartó határozott időtartamra kötik
egymással.
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Szerződés hatálya alatt a tényleges kezdési időpont függ a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 31/A-C §-aiban foglaltak teljesülésétől. Azaz az Eladónak akkor van tényleges
szolgáltatási kötelezettsége a Műszaki dokumentáció mellékletében (excel táblázat) megadott
Felhasználási helyek vonatkozásában, ha a Vevő a Felhasználási helyei tekintetében teljesíti
a kereskedőváltáshoz kapcsolódó feltételeket. Ebben az esetben a szerződött mennyiség
arányosan csökken.
20. Módosítás:
20.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:
Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum) a Vevő és
Eladó cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a
szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett
jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
20.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:
Jelen szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél adataiban (pl. levelezési cím,
számlavezető pénzintézet, számlaszám stb.) bekövetkezett változás.
21. Szerződés megszűnése, megszüntetése:
21.1. A Szerződés megszűnik:
a.)
a 19. pont szerinti időtartam elteltével;
b.)
bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
c.)
ha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból
visszavonásra kerül.
21.2. A Szerződés megszüntetése:
A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
Tekintettel a Szerződés 19. pont szerinti határozott időtartamára, a jelen Szerződést
egyoldalúan rendes felmondás útján egyik Fél sem szüntetheti meg.
Eladó tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben Vevő jogosulttá válik földgáz
kereskedelmi szerződést kötni ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt-vel. úgy a
szerződést 30 napos felmondási idő mellett, kártérítési kötelezettség nélkül, egyoldalúan
felmondhatja.
Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli felmondással,
írásban, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben foglalt
lényeges kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhez vételétől számított
legkésőbb tizenöt (15) napon belül nem tesz eleget. A Felek megállapodnak, hogy a jelen
pont alkalmazásában lényeges kötelezettségszegésnek különösen az alábbiak minősülnek:
(a) Eladó részéről a földgáz átadásának jogellenes megszakítása, illetőleg indokolatlan vagy
a megengedett mértéket meghaladó szüneteltetése amennyiben az az Eladónak felróható;
(b) Amennyiben bármely Fél – a Teljesítés jogszerű megtagadása, illetve Vis Maior
foglaltak kivételével, valamint a jelen szerződés 17.1.5. és 17.2.4. pontjában foglaltak esetén
az ott rögzítettnek megfelelően - írásbeli felszólítást követő tizenöt (15) napon belül
elmulasztja esedékessé vált fizetési vagy bármely más szerződéses kötelezettségének
teljesítését;
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(c) Amennyiben bármely Fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely
Fél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás lefolytatását elrendeli, az érintett Fél általános
fizetésképtelenségét írásban elismeri, vagy végelszámolási záró mérlegéről határozatot hoz
és erről a másik Felet legkésőbb öt (5) napon belül nem értesíti,
(d) Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a
valóságnak.
(e) Amennyiben bármely Fél a Vis Maior esemény révén a jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítése alól több mint három (3) egymást követő hónapig mentesül.
21.3. A Szerződés megszűnésével, illetőleg megszüntetésével egyidejűleg a jelen
Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettség haladéktalanul esedékessé válik.
22. Titoktartás:
22.1. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Szerződés megkötésének tényét, a
Szerződés rendelkezéseit, valamint a Szerződés előkészítése, vagy teljesítése során a másik
Féllel, illetőleg a másik Fél üzleti partnereivel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, és bizalmasan kezelik,
azokat harmadik személyek számára semmilyen formában nem teszik hozzáférhetővé,
továbbá a tudomásukra jutott információkat kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékben használják fel.
Ezen titoktartási kötelezettségvállalás kiterjed a Felek mindazon megbízottaira,
vállalkozóira, gazdasági, jogi és más tanácsadóira is, akik a Szerződés előkészítésében és
elkészítésében, vagy a Szerződés teljesítése során bármilyen módon közreműködtek, azzal,
hogy ezen személyek magatartásáért kizárólag a Felek tartoznak felelősséggel egymás
irányába.
22.2. A titoktartási kötelezettség alóli felmentéshez a másik Fél írásbeli, cégszerűen aláírt
előzetes hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Jogszabály kötelező rendelkezése esetén a
másik Fél hozzájárulása nélkül is átadhatók a jogszabály szerinti jogosultnak mindazon
adatok és információk, amelyek a jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez
feltétlenül szükségesek azzal, hogy az információ átadásáról a másik Felet egyidejűleg
írásban tájékoztatni kell.
E körbe tartozó adatok és információk különösen:
a.)
a rendszerirányító, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, illetőleg a
területileg illetékes Elosztói Engedélyes részére a jelen Szerződés teljesítésével
összefüggésben jogszabály, illetőleg iparági szabályzat rendelkezéseinek megfelelően átadott
adatok és információk;
b.)
mindazon adatok és információk, amelynek kiadására az adott Felet jogszabály
alapján illetékes bírói, kormányzati szervezet vagy más hatóság kötelezi.
22.3. Nem tartoznak a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség körébe
a.) a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával nyilvánosságra hozott információk;
b.) a bárki által megismerhető, vagy a Felek által már a Szerződés előkészítésének
megkezdése, illetve a Szerződés aláírása előtt is ismert információk;
Kétség esetén az információt kiadó Félnek kell bizonyítania azt, hogy az adott információ
nem tartozott a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség körébe.
22.4. Felek vállalják, hogy a 22.1. pont szerint tudomásukra jutó információkat a Szerződés
megszűnését követő legkésőbb öt (5) napon belül a másik Fél részére átadják, továbbá azokat
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- a vonatkozó jogszabályok, és iparági szabályzatok által meghatározott kereteken belül saját nyilvántartásukból törlik.
23. Adatvédelem:
23.1. A Vevő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződésben általa
megadott, továbbá a Szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen az Eladó
tudomására jutó személyes adatait az Eladó vagy megbízottja a Szerződés teljesítése
céljából, a Szerződés hatálya, illetve az azzal összefüggő esetleges igényérvényesítés
időtartama alatt kezelje.
23.2. A Vevő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy fentebb jelzett adatait az
Eladó a megbízottja részére továbbítsa, melyről a Vevőt írásban tájékoztatja.
24. Együttműködés:
24.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és
kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös
egyeztetés alapján járnak el.
24.2. A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyüket,
jogállásukat, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden változásról (ideértve különösen,
ha bármelyik Féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás
indul) a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni köteles. E kötelezettség
elmulasztásából eredő mindennemű kár a mulasztó Felet terheli.
25. Kapcsolattartás, értesítések:
25.1. A szerződéssel kapcsolatos kötbér (pótdíj) érvényesítési kérdésekben kapcsolattartásra
jogosult:
Vevő részéről:
név:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Értesítési cím
*szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
*szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
*szerződéskötéskor kitöltendő
Eladó részéről:
név:
*szerződéskötéskor kitöltendő
értesítési cím
*szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
*szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
*szerződéskötéskor kitöltendő
25.2. A szerződéssel kapcsolatos operatív kérdésekben:
Vevő részéről:
név:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Értesítési cím
*szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
*szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
*szerződéskötéskor kitöltendő
Eladó részéről:
név:
*szerződéskötéskor kitöltendő
értesítési cím
*szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
*szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
*szerződéskötéskor kitöltendő
25.3. A számlázással kapcsolatos kérdésekben:
Vevő részéről:
42

DOKUMENTÁCIÓ
a Kaposvári Egyetem által
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016” kezdeményezett, közösségi,
nyílt közbeszerzési eljáráshoz
név:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Értesítési cím
*szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
*szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
*szerződéskötéskor kitöltendő
Eladó részéről:
név:
*szerződéskötéskor kitöltendő
értesítési cím
*szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
*szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
*szerződéskötéskor kitöltendő
A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket
jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző két (2) munkanappal írásban
értesíteni kötelesek.
Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél részére
címzett mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha az írásban, a
Felek fent meghatározott címére személyes kézbesítéssel, tértivevénnyel kísért ajánlott
levélben, telefaxon vagy e-mail üzenet útján történik.
A kézbesítés időpontja személyes kézbesítés esetén az átvétel napja, ajánlott küldemény
esetén a tértivevényen feltüntetett időpont, telefax esetén - ha az adatátvitel a címzett ideje
szerint munkanapon 15.00 óra előtt történik – a sikeres adatátvitel visszaigazolásául
szolgáló dokumentum kézhezvételének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb
esetben a címzett ideje szerint a továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor, e-mail
üzenet esetén - ha az a címzett ideje szerint munkanapon 15.00 óra előtt megérkezik – az
üzenet címzett Félhez való megérkezésének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb
esetben a címzett ideje szerint a továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor.
Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre postára adott értesítést a kézbesítés
megkísérlését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény
szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre
költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
A jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos értesítések
kizárólag személyes kézbesítés útján, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, vagy
telefaxon történhetnek.
26. Részleges érvénytelenség:
A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége a
többi rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a
Szerződést a Felek nem kötötték volna meg. Ez esetben a Felek az érvénytelen rendelkezést
olyan rendelkezéssel helyettesítik, mely annak céljához a legközelebb áll.
27. Irányadó jog:
Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Földgázellátásról
szóló 2008. évi XL törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet
és egyéb vonatkozó jogszabályok, az Eladó mindenkor hatályos Földgáz kereskedelmi
Üzletszabályzata, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Polgári Törvénykönyv és a
hatályos jogszabályok, illetve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a
Felhívás, a Dokumentáció és Eladó ajánlatának rendelkezései irányadók.
28. Nyilatkozatok:
28.1. A Felek mindegyike a következő nyilatkozatot teszi és szavatolja a másik Fél felé:
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a.) a magyar jogszabályok szerint érvényesen létezik; képes és jogosult arra, hogy a jelen
Szerződést megkösse és teljesítse, továbbá rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges
minden felhatalmazással, hatósági engedéllyel;
b.) nincs ellene folyamatban csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, illetve
ilyen eljárások megindítása nem történt meg;
c.) nincs ellene folyamatban bíróság, közigazgatási szerv vagy egyéb hatóság előtt olyan peres
vagy egyéb eljárás, mely a Szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza vagy hátrányosan
érinti;
d.) a jelen Szerződés szabályszerű felhatalmazással került aláírásra és a Felek érvényes és
jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalását tartalmazza, mely az abban foglalt feltételek
szerint kikényszeríthető;
e.) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem eredményezi az adott Fél létesítő okirata
megsértését.
28.2. Vevő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy
a)
nyilvántartásba vett feljogosított felhasználóként regisztrálásra került és – amennyiben
a Szerződés megkötését megelőzően egyetemes szolgáltatási felhasználó volt – egyetemes
szolgáltatási szerződését a jogszabály előírásai szerint olyan határidőben megszünteti ideértve az ezzel kapcsolatos fizetési-, és egyéb kötelezettségek teljesítését is - hogy a
Szerződés teljesítésére alkalmas legyen figyelemmel a Szerződés hatályba lépésének
időpontjára is.
b.) a jelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatkozásában a területileg illetékes
elosztói engedélyessel az igényelt teljesítménynek megfelelő hálózati csatlakozási
szerződéssel rendelkezik;
így a jelen Szerződés megkötése részéről akadályba nem ütközik.
29. Záró rendelkezések:
29.1. A szerződés érvényességének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása.
29.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben adataikban változás következik
be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.
29.3. Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre
vonatkozó kötelezettsége mellett– a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles
tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével.
29.4. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban
köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.
29.5. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések
értelemszerűen irányadók. Eladó teljesítésében a Kbt. 128. §-ban rögzítetteknek megfelelően
vehet részt alvállalkozó.
29.6. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak
abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől
függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos
illetékességének. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági
eljárás igénybevételével lehetőségét kizárják.
Jelen szerződés […] *szerződéskötéskor kitöltendő darab egymással teljesen megegyező
példányban készült. A szerződés eredeti példányaiból […] *szerződéskötéskor kitöltendő
darab a Vevőt, […] *szerződéskötéskor kitöltendő darab Eladót illet meg.
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Felek a Szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után
helybenhagyólag aláírják.

Vevő

Eladó

Aláírás:

Aláírás:

Képviseli: [….]

Képviseli: [….]
P.H.

P.H.

Vevő

Eladó

[...], 2015. […] hó […]. napján

[...], 2015. […] hó […]. napján

A szerződéses kötelezettségvállalást ellenjegyzem:
………………………….
[...], 2015. „…” hó „…” napján
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NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő adatai1:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám2:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai3:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján
értékelésre kerülnek:
1. részszempont: Kaposvári Egyetem felhasználási helyei
tekintetében a műszaki leírásban meghatározott feltételek
figyelembevételével a teljes költség meghatározását
követően az 1 gnm3-re jutó fajlagos költség [HUF/gnm3]
két tizedes jegy pontosságig.
2. részszempont: Toleranciasáv növelésével kapcsolatos
„K” egész számú tényező (tizedes jegyek nélkül)

......................,- HUF/gnm3
......................,-

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon
bővíthető.
2
Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni
kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt
kérjük külön is feltűntetni.
3
Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
1
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2. számú melléklet
A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT, ÚGYNEVEZETT AJÁNLATI NYILATKOZAT4
Alulírott, ………………………………… mint a(z) ………….................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Kaposvári Egyetem, mint Ajánlatkérő által kiírt
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattevőjeként
és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő
képviseletében5
n y i l a t k o z o m , hogy
 miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat
elfogadjuk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során
keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a
Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb
iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére,
nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési
eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés
megkötését;
 az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum,
igazolás aláírására jogosult személy írta alá.
Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő:6
a)
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény
értelmében
mikrovállalkozásnak
/
kisvállalkozásnak
/
7
középvállalkozásnak minősül.
b)
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény hatálya alá.8
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni.
Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.
6
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni.
7
A megfelelő válasz aláhúzandó!
8
Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!
4
5
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3. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN9

Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m a Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében, hogy10

a közbeszerzésnek az a része
(részei), amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót kívánunk igénybe
venni:

ezen részek
a közbeszerzésnek az a
tekintetében a
százalékos aránya,
közbeszerzés értékének amelynek teljesítésében
10%-át meghaladó
a megjelölt
mértékben igénybe
alvállalkozó közre fog
venni kívánt
működni:
alvállalkozók neve és
székhelye:
%
%
%
%
%
%

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

9

A táblázat szabadon bővíthető.
A nyilatkozatokat közbeszerzési részenként külön-külön kell megtenni!

10
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4. számú melléklet
KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE11
Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése
alapján n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és maguk
közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi
képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:12
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő
nevében aláírásra
jogosult képviselő
neve:
Ajánlattevő
jogosult-e a közös
ajánlattevők
nevében
eljárni,
igen / nem13
igen / nem
igen / nem
azokat képviselni
(csak
az
egyik
ajánlattevő
jelölhető
meg
„igennel”):
A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia.
A táblázat szabadon bővíthető.
13
A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg.
11
12
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5/A. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL14
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam
képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. A minta alapján megtett nyilatkozatot lehet
közjegyző vagy – kamarai tag gazdasági szereplő esetében – gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesíttetni.
14
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5/B. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA ÉS (2)
BEKEZDÉSE SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL15

Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében,
hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet
– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
– szabályozott tőzsdén jegyeznek.16
Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, n y i l a t k o z o m , hogy17
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név

Állandó lakóhely

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen.18
A Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében n y i l a t k o z o m , hogy19
– nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely
az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
– az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek az alábbi
szervezet(ek): ……………………………………………………….….
Ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró
feltételek nem állnak fenn.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan.
A megfelelő rész aláhúzandó.
17
Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő.
18
A megfelelő pont kitöltendő, vagy aláhúzandó.
19
A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szervezet megnevezésével kitöltendő.
15
16
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(cégszerű aláírás)
5/c. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL A NEM
MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRŐL20

Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország
megnevezése) jogrendszerében Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i) pontban, a k) pont ka) és kb)
alpontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. §
szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett
bíróság, hatóságok bocsátják ki:
Kizáró ok:

Igazolás megnevezése:

Az igazolást kibocsátó szervezet,
hatóság neve, címe:

Kbt. 56. § (1) bek. a) pont
Kbt. 56. § (1) bek. b) pont
Kbt. 56. § (1) bek. c) pont
Kbt. 56. § (1) bek. d) pont
Kbt. 56. § (1) bek. e) pont
Kbt. 56. § (1) bek. f) pont
Kbt. 56. § (1) bek. h) pont
Kbt. 56. § (1) bek. i) pont
Kbt. 56. § (1) bek. k) pont
ka) alpont
Kbt. 56. § (1) bek. k) pont
kb) alpont
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

20

Ezt a nyilatkozatot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. § előírásainak megfelelően kell kitölteni!
Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőre, illetőleg közös
ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön csatolni kell.

53

DOKUMENTÁCIÓ
a Kaposvári Egyetem által
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016” kezdeményezett, közösségi,
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

6. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 55. § (5)-(6) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN21
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:
Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet
erőforrásaira támaszkodunk:
a felhívás …… pontja szerinti követelmény
A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése:
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben:
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi
módon22:
a)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VAGY:
b) A fent nevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a szerződés teljesítésébe:
igen / nem23
(A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó esetén lásd az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot!)
A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben:
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére
vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.
22
A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő.
23
Egyértelműen jelölni kell (pl. aláhúzással), hogy az adott szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül-e.
21
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben:
Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti
szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az
ajánlat …. oldalán csatoljuk.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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7. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 55. § (6) BEK. C) PONT SZERINTI KEZESSÉGVÁLLALÁSHOZ
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviseletében *magánszemély kezességvállalása esetén törlendő
Alulírott ………………………… (lakcím: ………………, anyja neve: …………, születési
helye, ideje: ………………………, szig. száma: …………………) *jogi személy
kezességvállalása esetén törlendő
mint kezes nyilatkozom, hogy amennyiben
a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által
„Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016” tárgyában indított
közbeszerzési eljárás alapján
………………………………… ajánlattevővel
a szerződés megkötésre kerül a közbeszerzési eljárás … része tekintetében, az ajánlattevő
fizetésképtelensége esetén kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.
Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak:
székhelye:
postacíme (ha a székhelytől eltérő):
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
Kelt: ……………………. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
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8. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS III.2.2 P1) PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben
az összesített teljes nettó árbevételünk ………………… forint.
Nyilatkozom, hogy a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az összesített
közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása tárgyú) nettó árbevételünk …………………
forint.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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9. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS III.2.3 M1.) PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy a felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban, az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezünk24:
1. referencia:
Szerződést
kötő
másik
megnevezése és székhelye:
A szállítás tárgya:

fél
……………,- gnm³ földgáz
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.

Az ellenszogáltatás összege
A teljesítés ideje befejezés,
év/hónap):
A szerződést kötő másik fél
aláírása25:
Ez a táblázategymás alá történő másolással szükség szerint több referencia igazolására is
alkalmazható!

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

A táblázat sorai szabadon bővíthetők további referenciák bemutatásával.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1) bekezdése szerint bekezdésében előírtaknak megfelelően lehet
szükséges.
24
25
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10. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 36. § (6) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az alábbiakat a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint
kívánom igazolni az ajánlatban:
Az igazolni kívánt tény vagy adat:

A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus
elérhetősége:

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
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AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata az ajánlat elektronikus példányáról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése,
címe) ……………………………………………………………………………………...……
kötelezettség-vállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file)
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
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