
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
   Építési beruházás
x Árubeszerzés
   Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: +36 99515100
E-mail: -
Fax: +36 99320939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
   Központi szintű
   Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
   Egyéb (nevezze meg): 
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Földgáz-kereskedelmi szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

   Építési beruházás
   Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
   Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe:



Ady Endre u. 176.
István bíró u. 1/a.
Ferenczy J. u. 1.
Halász u. 25.
Halász u. 9-15.
Besenyő u. 11-13.
Fenyő tér 1.
Teleki Pál u. 26.
Pócsi u. 25.
Ferenczy J. u. 60.
NUTS-kód: HU221

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Földgáz szállítása Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények
felelősségi körébe tartozó 12 db fogyasztási hely részére, a 2012-2013. évi
gázévvel összefüggő földgáz-kereskedelmi szerződés aláírását követő 40.
naptól 2013. július 1. 6 óráig terjedő időszakára, a műszaki dokumentációban
részletezetteknek megfelelően.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09123000-7
További
tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre



   valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

Földgáz szállítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó
intézmények felelősségi körébe tartozó 12 db fogyasztási hely részére, a
2012-2013. évi gázévvel összefüggő keretszerződés aláírását követő 40.
napot követő gáznaptól 2013. július 1. 6 óráig terjedő időszakára, a műszaki
dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
Ssz. Intézmény Irsz Város Cím Mérő teljesítménye
1. Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. 16
2. Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. 4
3. Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. 65
4. Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. 4
5. Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron Ferenczy J. u. 1. 65
6. Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9400 Sopron Halász u. 25. 40
7. Handler Nándor Szakképző Iskola 9400 Sopron Halász u. 9-15. 65
8. Központi Gyermekkonyha 9400 Sopron Besenyő u. 11-13. 25
9. Fenyő téri konyha 9400 Sopron Fenyő tér 1 65
10. Teleki P. utca 26. 9400 Sopron Teleki Pál u. 26. 40
11. Széchenyi István Városi Könyvtár 9400 Sopron Pócsi u. 25. 25
12. Kollégium 9400 Sopron Ferenczy J. utca 60. 40
Fogyasztási helyek száma: 12
Mennyiség: 198.130 m3 + 30 %
Teljesítési határidő: Földgáz kereskedelmi szerződés aláírását követő 40. nap
06 óra 00 perctől – 2013. július 1. 06 óra 00 percig
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:



Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés 2013/07/01 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Kötbér: A földgáz szállításával, a földgáz minőségével kapcsolatos
kötelezettségek nyertes Ajánlattevő általi megszegése esetén a kötbér
mértéke
- a szerződött mennyiséghez viszonyított alulszállítás esetén, azaz a
Felhasználók részére a minimum éves mennyiségnél kisebb mennyiségű
földgáz leszállítása esetén a le nem szállított mennyiségre vonatkozóan az
átlagos éves nettó vételárának 25%-a.
- a minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett
földgázmennyiség nettó vételárának 25 %-a.
A szerződéses időszakban, az alulfogyasztás esetén (-30%) az el nem
fogyasztott mennyiségre vonatkozóan az átlagos éves nettó vételárának
25%-a.
Az alulfogyasztásból adódó esetleges kötbért az egyes fogyasztási helyek
összesített fogyasztásai alapján, a szerződéses időszak végén számolják el
későbbi Szerződő Felek külön-külön – tehát az esetleges számla kibocsátás
az érintett Felhasználó felé történik.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A Felhasználók előleget nem fizetnek. A szabadpiaci gázenergia fogyasztás
teljes körű elszámolását a szabadpiaci teljes ellátás alapú szerződések
megkötését követően a nyertes Ajánlattevő végzi az elszámolási időszak
szerinti fogyasztási értékek alapján, kivéve a tárgyhó első napján
esedékes alapdíjat vagy teljesítménydíjat. Elszámolási időszak a távmért
mérőberendezések esetében a tárgyhónap első naptári napjának 06:00
órától következő hónap első naptári napjának 06:00 órájáig terjedő időszak.
Az elszámolási időszak távméréssel nem rendelkező felhasználási helyek
esetén az Elosztói Engedélyes által meghatározott elszámolási időszakot
jelenti. A gáz fogyasztásmérő leolvasása a távméréssel nem rendelkező
fogyasztási helyek esetében a területileg illetékes Elosztói Engedélyes
üzletszabályzatában foglaltak szerint és gyakorisággal, havonta, a megadott
fordulónapon történik.
Nyertes Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított
számla, illetve terhelő levél alapján, a Felhasználó felé (fogyasztási helyei
alapján) való benyújtásával érvényesíti a megkötendő szerződésekben
meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogait.
Nyertes Ajánlattevő a csatlakozási pontok száma, az alapdíj, a távmért
adatok, a távméréssel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében a
hálózati engedélyes társaság által adott fordulónapon mért havi fogyasztások
figyelembevételével számított gázdíjat, rendszerhasználati díjat, valamint a
földgáz eladását terhelő jogszabály szerinti adókat (energiaadó, ÁFA, stb.)
és az egyéb állami befizetési kötelezettségeket közvetített szolgáltatásként
számlázza Felhasználó felé (intézményenként, ezen belül fogyasztási
helyenként), külön tételsorban.



Nyertes Ajánlattevő a Felhasználó fogyasztási helyei után megfizetett,
földgáz eladását terhelő jogszabály szerinti adókat (energiaadó, ÁFA, stb.) és
az egyéb állami befizetési kötelezettségeket az illetékes gázenergia iparági
szereplőkkel, az illetékes hatósággal maga számolja el.
Nyertes Ajánlattevő köteles az 1. sz. mellékletben megadott Felhasználó, a
fogyasztási helyek listája szerint (intézményenként, ezen belül fogyasztási
helyenként külön-külön és nem csoportonként) számlázni, azaz a listán
szereplő fogyasztási helyekre (intézményenként, ezen belül fogyasztási
helyenként) havonta külön számlákat bocsát ki Felhasználó részére.
Nyertes Ajánlattevő által kibocsátott számlát Felhasználó a számla igazolt
kézhezvétele után a Kbt. 130. § rendelkezései szerint átutalással, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának figyelembevételével
teljesíti.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.
§ (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem
lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásáról a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 122.
§ (1) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 2. §
i) pont ib) alpontja illetve a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Részvételre jelentkező választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az
eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók
tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata mellett -, valamint az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja



be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1. Részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja
és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja
alapján nyilatkozatát az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három
évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről,
illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (földgáz
szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól
függően, hogy a Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.
§ (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. A Kbt. 55.§ (4)
bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon,
a gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben:
P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év
bármelyikében a teljes nettó árbevétele nem érte el a nettó 50 000 000
HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása) árbevétele nem
érte el évente a nettó 30 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M.1. Részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a)
pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben
teljesített, a közbeszerzés tárgyára (földgáz) vonatkozó szállításainak
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésének megfelelő
nyilatkozatait, igazolásait legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, a szállított áruk megnevezése továbbá az ellenszolgáltatás
összege vagy a szállítás mennyiségére utaló más adat megadása /szállított
földgáz mennyisége m³/ tartalommal, illetve egy részvételre jelentkezői
referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához.
M.2. Részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja
és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
a megajánlani kívánt áru MSZ 1648:2000 számú szabvány előírásainak
megfelelőségére vonatkozó elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, vagy továbbá az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.



A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5)
bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében
meghatározott esetekben támaszkodhat.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/ Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladását
megelőző 36 hónap összességében nem rendelkezik legalább nettó 60
000 000 HUF értékű vagy 200 000 gnm³ mennyiségű földgáz szállítására
vonatkozó referenciával.
M.2/ Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha a megajánlani kívánt földgáz
minősége nem felel meg, az MSZ 1648:2000 számú szabvány előírásainak.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 122. § (4) bekezdése alapján.
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt



   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum  és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát: nem

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
   Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/07/27 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 38100 Pénznem: HUF



A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció vételára (30.000,-Ft + ÁFA)
átutalással fizetendő a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt K&H Bank Rt-nél
vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára. A dokumentáció
ellenértéke nettó Ft-ban került megállapításra. Az átutaláskor, illetve a postai
befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény
közzétételi számát [KÉ-számot] kell feltüntetni.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/07/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum: 2012/08/08 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 
   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/07/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A Kbt. 62. § szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

A Kbt. 91. § (1) bekezdés l)-m) pontjaival összhangban az ajánlattételi
felhívásban kerülnek ismertetésre.

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen



V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentációt az ár átutalását igazoló bizonylat bemutatásával
lehet személyesen átvenni az A-melléklet II. pontjában megjelölt címen
munkanapokon 9.00-16.00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján
11.00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a
dokumentáció vételára, továbbá fel kell tüntetni a hirdetmény közzétételi
számát [KÉ-számot]. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja,
hogy a dokumentációt részvételi jelentkezéseként legalább egy jelentkezőnek
vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A
dokumentáció másra át nem ruházható.
Ha a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a
Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P.1 feltételek, III.2.3. pont M.1-2. feltételek.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem

V.4) Egyéb információk:
1) Formai előírások:
A részvételi jelentkezést 3 írott példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt
csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson "Részvételi jelentkezés –
Sopron – Földgáz”, illetve "Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt!"
megjelölést kell feltüntetni. A teljes részvételi jelentkezést írásvédett (nem
szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD)
- a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is
csatolni szükséges.
A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a
Kbt. 62. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
A részvételi jelentkezés formai követelményei a következők:
a) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell
fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább
egy része a matricán legyen.



b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok
helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet
hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti,
ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi
jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges.
c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia,
mely alapján a részvételi jelentkezésen szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
d) Az eredeti részvételi jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti
példány.
2) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében részvételre
jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek, ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról
szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott -
meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti
megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a
kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást
gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve
az alapítvány képviseletében eljár;



3) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell
jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a
részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni (A nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni kell!);
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében
a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (A nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni kell!).
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fentiekben
rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát,
amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem
a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre
jelentkezőnként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi
adó nélkül számított ellenértékéből.)
4) Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint (adott
esetben) a részvételre jelentkező részére az alkalmasság igazolásában
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az alábbi cégokmányokat
kell a részvételi jelentkezéshez csatolnia:
— a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5) Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre
jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36.
§ (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. A
fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel.
6) Közös részvételi jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez
csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás
másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza a részvételre
jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon részvételre jelentkezőt, aki a konzorciumot
az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételre
jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja
részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján



a közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők
megjelölését.
7) A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerült összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.
8). Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában
meghatározottak szerint biztosít.
9) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező(k)nek a Kbt.
60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10) A különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre
jelentkezőknek a referenciák tekintetében a felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (Ft)
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül
a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához
szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
11) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
12) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem
emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket
a dokumentáció és a Kbt. előír.
13) Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a Részvételre jelentkező a jelen
felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022



Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------


