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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A  PPÁÁSSZZTTÓÓ  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján ezúton kéri fel 
ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a 
jelen ajánlattételi felhívásban nevezett „Földgáz energia beszerzése” teljesítésére, a 
felhívásban és a dokumentációban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek 
figyelembevételével. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást más ajánlatkérők (az önkormányzat intézményei) 
nevében folytatja le, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre intézményenként 
külön-külön kerül sor. 
 
 

1) Ajánlatkérő adatai 

Ajánlatkérő neve: Pásztó Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 

Kapcsolattartó: Sisák Imre polgármester 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 32 460 155 

Ajánlatkérő faxszáma: +36 32 460 918 

Ajánlatkérő e-mail címe: forum@paszto.hu 

2) Ajánlatkérő nevében eljár: 

Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

Dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő 

Tel: +36-1/769-0030 

       Fax: +36-1-877-6275 

Email: kozbeszerzes@sourcing.hu 
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3) Közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére: 2012. július 1. 06.00 CET – 2014. június 
30. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz energia szállítási 
szerződés keretében összesen 211.886 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. 
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív és negatív irányba különdíjmentesen 
eltérhet. 
 

Összesen 4 db felhasználási hely, melyből 4 db 20 -100 m3/h közötti kapacitással vételez.
 

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101.325 kPa 
referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm³).  

4) Műszaki leírás 

A műszaki adatlapot, kalkulációs táblát az ajánlattételi dokumentáció mellékletei 
tartalmazzák. 

5) A szerződés meghatározása: 

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2012. július 1. 06.00 CET – 2014. június 30. 
06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz értékesítési szerződés 
keretében 

6) A szerződés időtartama  

2012. július 1. 06:00 CET - 2014. június 30. 06:00 CET 

7) Teljesítés helye: 

Megegyezik a fogyasztási helyekkel. 

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pont szerinti számla 
ellenértékét a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki, a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. A Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel ajánlatkérő az Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) 
pontja szerinti ajánlattevői számlára alkalmazza. A számlázás havonta, fogyasztási 
helyenként történik. 

9) Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége: 

Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.  

Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 
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10) Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban Kbt.) 60. § 
(1) bekezdésében és a 62.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) 
bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és 
62.§ (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Továbbá az ajánlattevőnek az 
ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a 
közbeszerzés 10%-át nem meghaladó mértékben a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

11) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás megküldését megelőző naptári évben (2010) a 
közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítás tárgyú) nettó árbevétele nem éri el a(z) 20 
millió forintot. 

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási módok: 

Az ajánlatba csatolni kell, a Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését 
megelőző naptári évi (2010.) közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítás tárgyú) nettó 
árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 3/E. pontja, a 65. § (3)-(4) 
bekezdései, a 66. § (2) bekezdése és a 69. § (4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

12) A) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be a 2010. naptári évben összesen legalább nettó 
20 millió Ft értékű, vagy legalább 200 000 m3 mennyiségű földgáz szállítási referenciát. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az 
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó 
személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
vizsgálata során. 

 

B) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási módok: 

Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján a 2010. évben teljesített, a 
felhívás 12. A) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak 
ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás egyszerű másolati 
példányát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő 
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másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a 
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölését, a teljesítés idejét (a kezdési és 
befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével). Amennyiben az alkalmasságot 
igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy 
a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 3/E. pontja, a 65. § (3)-(4) 
bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

13) Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere: 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

14) A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. A  
hiánypótlást a Sourcing Hungary Kft. székhelyére kell benyújtani (1138 Budapest, 
Meder  u. 8.) vagy faxon megküldeni a +36-1/ 877-6275 számra. Kérjük, hogy a 
hiánypótlásokat email-ben is szíveskedjenek megküldeni a kozbeszerzes@sourcing.hu email 
címre! 

15) Ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje, az ajánlat benyújtásának 
címe és az ajánlat felbontásának helye, valamint a dokumentáció átvételének 
véghatárideje és helye: 

Ajánlattételi határidő, bontás: 2011. november 02., 14 óra 00 perc 

Ajánlat benyújtási, bontási címe: Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

A dokumentáció átvételének véghatárideje megegyezik az ajánlattételi határidővel. 

16) Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül 
bírálják el: 

Az eljárás nem tárgyalásos.  

17) Az ajánlattevők értesítése az eljárás eredményéről 

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül. 

18) Szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 

A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 
naptól számított 10. napon kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a 
szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap. 

A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelye 

19) Ajánlattétel nyelve: magyar 

20) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdésében foglaltakat.  
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21) Elektronikus árlejtés 

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint. 

22) Egyéb információk, követelmények: 

1) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb 
dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 

 Pásztó Város Önkormányzata 

 Földgáz beszerzés 

 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 
ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

2) Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását megelőző 5. 
munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző 3. munkanap. A 
kérdéseket a Sourcing Hungary Kft. részére kell megküldeni a jelen felhívás 2. 
pontjában megadott fax számra, illetőleg email címre. 

3) Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

 Cégjegyzékszám, 

 Belföldi adószám, 

 Pénzforgalmi jelzőszám, 

 Kapcsolattartó személy neve, 

 Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 

 Kapcsolattartó személy faxszáma, 

 Kapcsolattartó személy e-mail címe. 

4) Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az utolsó ajánlattételt követő 60 napig az ajánlatához 
kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél 
későbbi, akkor ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott 
időpontig van kötve.  

5) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

6) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés a), b) c) és d) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

7) A Kbt. 71. § (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, a felhívás szerint 
szükséges alkalmassági igazolásokat a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell 
megadni. 

8) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő 
és a Kbt. 71. § (1) bek. b) és d) pontjai szerinti alvállalkozó, valamint az erőforrást 
nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az 
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ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. 

9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös 
ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat a dokumentációban meghatározottak 
szerint. 

10) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az 
ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet 
(személy) az összegezésben megjelölésre kerül. 

11) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és 
szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 

13) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, székhelye, kapcsolattartó fax- és 
telefonszáma, email címe, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a 
bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek). 

14) Az ajánlatot a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglalt formai előírások szerint kell 
elkészíteni. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A Kbt. 20. § 
(3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatók. 

15) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a dokumentáció mellékletét képező 
kalkulációs táblát kitöltve. 

16) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet valamely a 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 20. § (7) bekezdése 
szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó 
vagy erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt 
vagy adatot kívánja a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt 
vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

17) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és 
feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak figyelembevételével 
tegyék meg.  

18) Ajánlattevőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), valamint a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a Magyar Energia Hivatal 
által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély egyszerű 
másolati példányát.  

19) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy gázdíj esetében az 
USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása a tárgyhónapot követő hónap 
hányadik napján érvényes HUF/USD MNB középárfolyamnak megfelelő 
devizaárfolyamon történik. 

20) A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a dokumentáció 
árának befizetését igazoló terhelési értesítő bizonylat elektronikus levélben 
(kozbeszerzes@sourcing.hu) történő megküldése. Az írásos igénylésnek az alábbi 
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adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, székhelyének címe, levelezési címe, 
számlázási címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, 
telefaxszáma, e-mail címe.  

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Fokozott biztonságú elektronikus 
levélben történő megküldés a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint. Az ajánlati dokumentáció 
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem 
ruházható át. 

       Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt bruttó 50.000 Ft megfizetése ellenében 
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, számlával együtt, feltéve, hogy az ajánlattevő a 
dokumentáció ellenértékének és ÁFA vonzatának az Ajánlatkérő által megbízott cég, a 
Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) 12010501-01001641-00100006 
sz. számlára való átutalását az átutalást bonyolító pénzintézet igazolásával bizonyítja. A 
közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Földgáz beszerzés Pásztó Város 
Önkormányzata”. 

22) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi, vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

- 2008. évi XL törvény a földgázellátásról, 
- 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, 
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
- 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz 
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén 
szükséges egyéb intézkedésekről, 
- 31/2009. (VI.25) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról, 
- 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról 
szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról, 
- 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódó árak képzéséről, 
- 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 
szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány 
megtérítésének részletes szabályairól, 
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