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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480759-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Földgáz
2017/S 230-480759

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 206-424728)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700/73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-490_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére.
Hivatkozási szám: DEK-490

II.1.2) Fő CPV-kód
09123000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-490_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

28/11/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424728-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 206-424728

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
DEK-490_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére
Földgázenergia szállítása a Debreceni Egyetem dokumentációban felsorolt felhasználási helyei részére a
szerződéskötéstől számítottan 9 hónap időtartamra vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés
keretében összesen 61 457 904 MJ / 1 776 240 m3 mennyiségű földgázenergia céljából
Felhasználó a szerződéses mennyiségtől +25 % mértékben szankciómentesen eltérhet, azaz a szerződéses
időszak alatt szankciómentesen maximálisan igénybe vehető mennyiség 76 822 380 MJ.
A földgáz ellátás magában foglalja a rendszerhasználati díjakat és a földgázvásárláshoz kapcsolódó, államilag
előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségeket, díjakat, adókat és más járulékokat. Ezen díjak, adók, járulékok
teljes körű elszámolása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szállított földgáz a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti követelményeket kielégítő minőségű földgáz,
amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő szagosítással megfelel a műszaki-biztonsági
követelményeknek. A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
specifikációk tartalmazzák.
A Kbt. 61. § (4) bek. szerint részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Fogyasztási helyek területi
szétszóródása miatt a más-más beszállítótól származó gáz minőségének figyelemmel kísérése, jelentős
logisztikai problémát és plusz költséget okozhat.
Helyesen:
DEK-490_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére
Földgázenergia szállítása a Debreceni Egyetem dokumentációban felsorolt felhasználási helyei részére a
szerződéskötéstől számítottan 6 hónap időtartamra vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés
keretében összesen 21 243 708 MJ / 613 980 m3 mennyiségű földgázenergia céljából
Felhasználó a szerződéses mennyiségtől +25 % mértékben szankciómentesen eltérhet, azaz a szerződéses
időszak alatt szankciómentesen maximálisan igénybe vehető mennyiség 26 554 635 MJ.
A földgáz ellátás magában foglalja a rendszerhasználati díjakat és a földgázvásárláshoz kapcsolódó, államilag
előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségeket, díjakat, adókat és más járulékokat. Ezen díjak, adók, járulékok
teljes körű elszámolása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szállított földgáz a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti követelményeket kielégítő minőségű földgáz,
amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő szagosítással megfelel a műszaki-biztonsági
követelményeknek. A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
specifikációk tartalmazzák.
A Kbt. 61. § (4) bek. szerint részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Fogyasztási helyek területi
szétszóródása miatt a más-más beszállítótól származó gáz minőségének figyelemmel kísérése, jelentős
logisztikai problémát és plusz költséget okozhat.
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424728-2017:TEXT:HU:HTML
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A következő helyett:
Időtartam hónapban: 9
Helyesen:
Időtartam hónapban: 6
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 243 368 m3
mennyiségű vezetékes földgáz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 430 000 m3
mennyiségű vezetékes földgáz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 30/11/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 05/12/2017
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 26/01/2018
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/02/2018
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 30/11/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 05/12/2017
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
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A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban
megnevezettalvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció
elektronikuselérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/253
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
Helyesen:
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus
elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/115
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.

VII.2) További információk:
1., Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a felhívás módosításának megfelelően szintén módosítja.
2., A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás nélkül
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott címen.

http://kancellaria.unideb.hu/node/253
http://kancellaria.unideb.hu/node/115

