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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139526-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Szentendre: Földgáz
2014/S 080-139526
Városi Szolgáltató Zrt., AK08235, Szabadkai u. 9., Címzett: Kroó József, Szentendre2000,
MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 26501021. Fax: +36 26501022. E-mail: vszzrt@szentendre.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 8.4.2014, 2014/S 69-118407)

Tárgy:
CPV:09123000
Földgáz
A következő helyett:
II.2.1) Teljes mennyiség
Földgáz szállítása 1.7.2014., 06:00 CET – 1.7.2016., 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz
kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
3

29 db fogyasztó, összesen 613 193 m /év.
Becsült érték áfa nélkül: 91 978 950 HUF
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének
d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – a 14. § (2)-(3) bekezdésére
is figyelemmel – az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó,
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges, csak egy nyilatkozat csatolása erről. Ha az ajánlattevő az előírt beszámolókkal azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (földgáz adásvétel, vagy földgáz szállítás) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (földgáz szállítás, vagy földgáz adásvétel) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 80 000 000 HUF értéket.
Ha az ajánlattevő az előírt beszámolókkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben üzemi, üzleti eredménye
kettőnél több esetben negatív volt.
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Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének
fennállása esetén az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Helyesen:
II.2.1) Teljes mennyiség
Földgáz szállítása 1.7.2014., 06:00 CET – 1.7.2016., 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz
kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
3

1.7.2014., 06:00 CET – 1.7.2015., 06:00 CET időszakra vonatkozóan 20 db fogyasztó, összesen 537 534 m /év.
3

1.7.2015., 06:00 CET – 1.7.2016., 06:00 CET időszakra vonatkozóan 29 db fogyasztó, összesen 613 193 m /év, mert a
Ferenczy Múzeum 9 fogyasztási helye csak 1.7.2015-től kezdi a vételezést.
Becsült érték áfa nélkül: 172 609 050 HUF
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.
Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (földgáz szállítás, vagy adásvétel) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előírt beszámolókkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.
Ajánlattevő akkor alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából (földgáz szállítás, vagy adásvétel) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele összesen elérte, vagy meghaladta a 80 000 000 HUF értéket.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének
fennállása esetén az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
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(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
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