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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124024-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Földgáz
2019/S 054-124024

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
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

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000210092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000210092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-775 — Gázenergia beszerzése a DE részére
Hivatkozási szám: EKR000210092019

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000210092019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000210092019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000210092019/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
09123000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-775 — Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09123000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
A Debreceni Egyetem egyes egységei (dokumentációban részletezettek szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-775 — Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére.
Földgáz energia szállítása a Debreceni Egyetem dokumentációban felsorolt felhasználási helyei részére
a szerződéskötéstől számítottan 12 hónap időtartamra vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz szállítási
szerződéskeretében összesen 154 270 016 MJ / 4 537 353 m3 mennyiségű földgáz energia céljából.
A földgáz ellátás magában foglalja a rendszer használati díjakat és a földgáz vásárláshoz 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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 20 % földgáz
átvételére.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
— Alulvételezés esetén a minimum és a ténylegesen átvett mennyiség különbözetére az alulvételezés
időszakára érvényes gázdíj nettó vételárának 25 %-a a pótdíj,
— Felülvételezés esetén a megadott mennyiségen felül felhasznált mennyiség esetében a gázdíjon felül a
felülvételezés időszakára érvényes gázdíj nettó vételárának 25 %-os mértéke a pótdíj

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az
eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) a) és b)
alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a
Kbt. II. része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. §
(2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani
a Kbt. 62. §-ában előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK elfogadja, ha az AT a korábbi
közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. figyelemmel AK az ajánlattételi
határidőre benyújtott ajánlatokban a kizáró okok igazolása tekintetében — egyéb dokumentumok csatolása
esetén is — csakis az EEKD-t veszi figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró
okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok benyújtására. Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §
rendelkezéseire és a 424/2017. (XII.19.)
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Korm. rend. 12.§ (2) bekezdésére. A nem Magyarországon letelepedett AT esetén cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó adatokat az AT székhelye szerinti ország
jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván. Ezen
túlmenően csatolni a megnevezett szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát.
Amennyiben az illetékes bíróság/hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, vagy az nem
terjed ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy
AT jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §-a alapján AT-nek
nyilatkoznia kell,
Hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, akkor az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. AT e nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is köteles csatolni Közös Ajánlattétel esetén
a közös AT mindegyikének külön-külön kell igazolnia a kizáró okok hatálya alatt nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai
közbeszerzésidokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek
megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével
történőelőzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk (azaz az A–D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket
azalábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia
kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (vezetékes
földgáz szállítása) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése
szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek
történőmegfelelés megállapítható legyen),
— a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve),
— a szállítás mennyiségét,
— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlati
felhívásfeladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdettszállításokat veszi figyelembe.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez
aminimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.
Az M/1. alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők a Kbt. 65 § (6) bekezdése alapján együttesen
ismegfelelhetnek.
Az M/1. alkalmassági feltétel kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) bekezdésnek
megfelelően van lehetőség.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Ajánlattevő

M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 3 176 147 m3

mennyiségű vezetékes földgáz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít. Ajánlattétel, szerződés, elszámolás és kifizetés pénzneme forint. Nyertes AT havonta
nyújthat be számlát a teljesítési időszakra vonatkozóan azzal, hogy elszámolási időszakonként 2 számlát állít
ki. A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű telj. ig. követően, a szerződéstervezetben
foglalt felt. megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Szerződést kötbérek biztosítják a földgáz adásvételi szerződésben meghatározottak szerint az alábbi
esetekben: meghiúsulás, hibás teljesítés.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szállítási késedelem az 5 naptári napot meghaladja: a le nem szállított
mennyiség nettó vételárának 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: nem a Szerződés 3.2 és 12. pontjában
meghatározott minőségben leszállított mennyiség nettó vételárának 5 %-a.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Ptk.6:130. § (1)–(2) bek. rendelkezéseire.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/04/2019
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama



HL/S S54
18/03/2019
124024-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6 / 7

18/03/2019 S54
https://ted.europa.eu/
TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 7

Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/04/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-
ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020.02.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt
követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR
Használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását
követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlatban aláíró AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó
szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
5) A különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján
érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 6) AT ajánlatában köteles EEKD-
t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4)–(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát — ideértve annak
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt. 11) AK
projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
12) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1)
bek.e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Ajánlatkérő, az ajánlattevők
Földgáz kereskedelmi engedélyének meglétét bírálat során Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnyilvántartásában ellenőrzi. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az előírt engedéllyel, ajánlata érvénytelen.
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13) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14) AK az ajánlatok értékelési szempontját Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15) Az ajánlatban szakmai ajánlatként csatolni szükséges a kitöltött ártáblázatot is
(DE_2019_földgáz_ártáblázat).
16) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
17) 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.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2019
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