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EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím:
Váci út 73/A.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
(+36) 1 298-25-08

Címzett:
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
E-mail:
kozbeszerzes@oep.hu;

Fax:
(+36) 1 298-25-07

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.oep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
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[x] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális és helyi szerveik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[x] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az OEP és ingatlanjai földgázellátásának biztosítása, 2011.10.01. 06.00. órától - 2012.07.01. 06.00óráig terjedő szerződéses időszakban.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás [ ]

b) Árubeszerzés [x]

c) Szolgáltatásmegrendelés [ ]

Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[x]

Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[]

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[]

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a 2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Az OEP és a kezelésében
lévő ingatlanok
a dokumentációban
részletezettek szerint.

NUTS-kód

NUTS-kód HU
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

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 (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Az OEP központi épület és kezelésében lévő ingatlanjai részére az MSZ 1648/2000. számú
szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő teljes ellátás alapú földgáz
beszerzése, 2011. 10. 01. 06:00 órától, 2012. 07. 01. 06:00 óráig tartó időszakban 280.000 m3 + 50%
mennyiségben
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09123000
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x]
nem [ ]
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az OEP és a kezelésében lévő ingatlanjai részére MSZ 1648/2000. számú szabvány szerint
meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő 280.000 m3 + 50% földgáz beszerzése.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
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II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt gázellátási kötelezettség vállalását kéri opcionálisan további 2
hónap időtartamra, amennyiben Ajánlatkérő erre vonatkozóan a szerződés hatályának megszűnése
előtt legkésőbb 30 nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/10/01 (év/hó/nap)
befejezés 2012/07/01 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 53/A.§ (1) bek. alapján teljesítési biztosítékot kér. A teljesítési biztosíték összege
1.000.000.- HUF. Az Ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes Ajánlattevőnek
a szerződéskötéskor kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték teljesíthető
az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 100320000-01301005-00000000 számú
számlaszámára történő átutalással, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a Kbt. 53./A § (6) bek.
a) pontja alapján.
További mellékkötelezettségek: a dokumentáció szerződéstervezetében meghatározott mértékű
késedelmi és hibás teljesítési kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Fizetés – a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján – az Ajánlattevő által havonta fogyasztási helyenként
kiállított tételes számla alapján a szerződésszerű részteljesítést követően átutalással történik. Előleg
fizetésére nincs mód. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni a
Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A Kbt. 305. §. (3) g) pontja szerinti ellenszolgáltatás
teljesítésének halasztására megajánlott napok számát Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb
ajánlat részszempontjaként értékeli.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Az
ajánlatnak közös ajánlattevők esetén tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattal
összefüggő, egymás közötti jogaik és kötelezettségeik szabályozását, továbbá a képviselő cég
megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [x] nem
[]
(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm.
rendelet és a 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet a rendszerhasználati díjakról.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. §ának (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében
alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt. 62. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdéseinek
megfelelően, a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó tájékoztatója (KÉ 2010/152. szám; 2010.
december 22.) szerinti igazolási módok szerint az ajánlatban kell igazolni, hogy nem állnak fenn a
Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet
esetében nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó
szervezet letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-f), h) és i)
pontja, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hiányának igazolására
mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság/hatóság bocsátja ki. (Az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó tájékoztatója szerinti igazolási módokra (KÉ
2010/152. szám; 2010. december 22.) Ezen szervezetek nyilvántartásának kivonatát (vagy ennek
hiányában bírósági vagy hatósági igazolást) kell benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az
ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a fenti kizáró okok
hatálya alá.
A ajánlattevő(k)nek – a Kbt. 63. § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki, illetőleg amely kizáró okok hatálya alá esik.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

- Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) cégkivonatában szereplő
valamennyi bankszámlájára vonatkozó
számlavezető pénzintézetének az ajánlati
felhívás feladásától visszaszámított 60 napnál
nem régebbi nyilatkozata szükséges arról, hogy
mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó
számláját, (megjelölve a bankszámlaszámot is)
fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesze, számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző
12 hónapban előfordult –e sorban állás.

- Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k), ha cégkivonatában szereplő
valamely számlavezető pénzintézetének az ajánlati
felhívás feladásától visszaszámított 60 napnál nem
régebbi nyilatkozata alapján fizetési
kötelezettségeit nem teljesíti pontosan,
bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző
12 hónapban – 30 napot meghaladó - sorban állás
fordult elő.
A fenti feltételnek a Kbt. 69. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak külön-külön is meg kell
felelniük.

- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) igazolja gazdasági-pénzügyi
alkalmasságát a 2008-2009. és 2009-2010.
gázévek teljes nettó árbevételéről, valamint
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya
szerinti nettó árbevételéről.

- Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozója, ha
2008-2009. és 2009-2010. gázévekben a teljes
árbevétele nem éri el összesen a nettó 80 millió
HUF-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 69. § (9) bekezdése az
irányadó.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

- Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó igazolja műszakiszakmai alkalmasságát a 2008-2009. és a 20092010. gázévek földgáz szállítási teljesítésének
ismertetésével, a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. A
referencianyilatkozatnak a Kbt. 67.§ (1) bek. a)
pontja szerint legalább a következő
információkat kell tartalmaznia: a teljesítés
helye, teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél, a szerződés tárgya, a szerződés mennyiség
(m3), az ellenszolgáltatás összege, vagy a
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölése.
- A Kbt. 67.§ (1) bek. f) pontja alapján
Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója csatolja
bármely nemzeti rendszerben akkreditált
szervezettől származó ISO 9001:2000

- Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik a
2008-2009., illetve 2009-2010. gázévek
bármelyikéből összesen 3 darab legalább 250.000
m3/szerződés földgáz értékesítésről szóló
referenciával.

- Alkalmatlan az Ajánlattevő és 10% feletti
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az ajánlattételi
határidő lejártakor érvényes az általa végzett
földgázipari tevékenységre vonatkozóan ISO
9001:2000 szabványnak megfelelő
8

Minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, vagy
amennyiben ilyen tanúsítvánnyal nem
rendelkezik, úgy minőségbiztosítása érdekében
tett intézkedéseinek leírását.
- Az Ajánlattevő nyilatkozzon a földgázigények
kielégítésére rendelkezésére álló földgázforrás
meglétéről.

minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy
a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti, azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
- Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik a
gázigények kielégítésére a felhívás II.2.1)
pontjában meghatározott mennyiségű
földgázforrással a Kbt. 67.§ (1) bek. f) pontja
alapján.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt [x]
Meghívásos [ ]
Gyorsított meghívásos [ ]
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos [ ]
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban
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kell megadni
Gyorsított tárgyalásos [ ]
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd [ ]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont
1. Fajlagos gázár (HUF/m3)
A Kbt. 305. §. (3) g) pontja szerinti ellenszolgáltatás teljesítésének halasztására
2.
megajánlott naptári napok száma
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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Súlyszám
30
2

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
36-1001/2011.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem
[]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [x]
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 66 - 106939 2011/04/05 (év/hó/nap)
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/09/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/09/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
Magyar.
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/09/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): OEP-MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Váci út 73/A. II. emelet 246. sz.
tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosítja.
2. Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Kbt. 56.§ (5) bekezdése alapján kiegészítő
tájékoztatást nyújt konzultáció formájában. A konzultáció helyszíne: OEP –MAGYARORSZÁG,
1139 Budapest, Váci út 73/A. II. em. 246. számú tárgyaló, időpontja: 2011/08/16. 10:00 óra. A
konzultációról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő az összes potenciális Ajánlattevő részére a
Kbt. rendelkezései szerint hozzáférhetővé tesz.
3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011/09/20. 10:00 óra. Helye: IV.3.8) pontban
foglaltak szerint.
4. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/09/30.
5. A nyertes ajánlattevő a TBM vállalását bizonyító eredeti dokumentumot (TBM-dokumentum:
bankgarancia/bankszámlára történő befizetést igazoló bizonylat (terhelési értesítés)/biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvény eredeti példánya) a
szerződéskötéskor köteles az ajánlatkérő részére átadni, azonban az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy vállalja a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátását. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő a jelen pontban, továbbá az e kötelezettségének betartására is kiterjedő nyertes
ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a TBM-dokumentumot az előírt
tartalommal/összeggel és előírt módon nem nyújtja be, ajánlatkérő a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződhet, amely ajánlattevő szintén a
szerződéskötéskor köteles az ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű TBM-dokumentumot. A
TBM-dokumentumnak a teljesítés határidején túl még legalább 90 napig rendelkezésre kell állnia.
6. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) c) d) pontja alapján.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (2) bek. szerint. Továbbá az Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról,
hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,kis- vagy
középvállalkozásnak minősül –e.
8. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy rendelkezik a Szerződés szerinti tevékenysége ellátásához a GET
és az ÜKSZ szerinti érvényes rendszerhasználati szerződésekkel, amelyet a szolgáltatás kezdési
időpontját megelőző 15 nappal igazolni köteles Ajánlatkérő felé.
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9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63.§ (3) bek. szerint.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest
szigorúbban határozta meg.
11. Ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) csatolják az ajánlattételt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonatukat és az
aláírási címpéldányukat/aláírás mintájukat.
12. A Kbt. 20.§ (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a becsatolandó igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak.
13. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a Kbt. 70/A.§ (1)
bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő +1 példányban nyújtsa be az ajánlatát elektronikus
adathordozón is, adjon cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a
papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
14. Az ajánlat benyújtása – a Kbt. 59. §-a alapján – ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek
mértéke 1.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01301005-00000000 számú OEP számlára történhet, mely bankgaranciával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is
teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az
ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást Ajánlattevők mellékeljék ajánlatukhoz!
15. Ajánlatkérő az eredményhirdetés alkalmával a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőt
is kihirdetheti, fenntartva magának a jogot, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén e
szervezettel kössön szerződést a Kbt. 91.§ (2) bekezdése alapján.
16. Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a
www.oep.hu/kozbeszerzesek honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére a
Kbt. 74.§ (4) bekezdése szerint.
17. A részszempontokra adható minimális pontszám 1 (egy), a maximálisan adható pontszám 10
(tíz). Az ezen ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra. Az első elbírálási
szempontnál fordítottan arányosítva, a második elbírálási szempontnál egyenesen arányosítva
számítja ki ajánlatkérő az elbírálás alapját adó súlyozatlan bírálati szempontot. A második elbírálási
szempontnál a Kbt. 305. §. (3) g) pontja szerinti ellenszolgáltatás teljesítésének halasztására
megajánlott napok száma esetében Ajánlatkérő a 30 nap és a fölött megajánlott napok számára
egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja.
18. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Magyar Energia Hivatal által kiadott, érvényes földgáz
kereskedelmi engedély másolatát, valamint a 10 % feletti alvállalkozójának az adott alvállalkozó által
végzett földgázipari tevékenységre vonatkozóan a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedélyének
másolatát, vagy ezzel egyenértékű engedély másolatát.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

E-mail:

Ország:
HU
Telefon:
(+36) 1 336 7776
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Internetcím (URL):

Fax:
(+36) 1 336 7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
(+36) 1 336 7776

Internetcím (URL):

Fax:
(+36) 1 336 7778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a
VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
(+36) 1 336 7776

Internetcím (URL):

Fax:
(+36) 1 336 7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) 2011.08.08.
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II.
SZAKMAI, MŰSZAKI FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
A kialakult joggyakorlat értelmében Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a
Felhívás és a Dokumentáció azonos tartalmú részei között eltérés van, és kiegészítő információkérés
írásos formában és az előírt határidőben Ajánlattevőktől nem érkezett be, úgy az előzőekben
meghatározott eltérés vonatkozásában a Felhívás tartalma az irányadó.
A Kbt.-ben előírt és az Ajánlattételi Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt
formában és tartalommal történő benyújtásáért Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő
információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis
adatok esetén Ajánlattevő kizárására kerül sor.
A Kbt. 73. §. (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti
titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy
kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73. §. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a bírálati szempont alapján a 81. §. (4) bekezdése szerint értékelésre kerül, de az ezek
alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen
az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (Kbt. 73. §. (2).
Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
MŰSZAKI FELTÉTELEK
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) és kezelésében lévő ingatlanjai részére
az MSZ 1648/2000. számú szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő teljes
ellátás alapú földgáz beszerzése, 2011. 10. 01. 6:00 órától, 2012. 07. 01. 6:00 óráig tartó időszakban
280.000 m3 + 50 % mennyiségben.
Jelen Ajánlati Felhívásban 8 fogyasztási hely gázellátására keres kereskedőt Ajánlatkérő
1 db 196 m3/óra földgáz kapacitás lekötésű
1 db 40 m3/óra földgáz kapacitás lekötésű
6 db 20 m3/óra alatti földgázkapacitás lekötésű
Jelenleg valamennyi fogyasztási helyet a FŐGÁZ látja el szabadpiaci feltételekkel.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kapacitás átadás–átvétellel kapcsolatos további ügyintézés
teljes körű lebonyolítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően!
Az OEP valamennyi telephelyének földgázigényét a földgázszabadpiacról kívánja kielégíteni, oly
módon, hogy egy, a jelen közbeszerzési eljárással kiválasztott, ajánlattevő lássa el valamennyi
telephelyet, biztosítva a teljes ellátás alapú gázigény kielégítést.
A kiválasztott – legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevővel a jelen ajánlati felhívás mellékletét képező
„Földgáz értékesítési szerződés” kerül az OEP által központilag megkötésre, de a gázellátás során
szükséges napi szintű kapcsolattartás, elszámolás, számlázás és a kifizetés, az egyes telephelyekre
vonatkozóan külön – külön történik.
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Földgáz minősége:
A földgáz minősége meg kell feleljen az MSZ 1648:2000. számú szabvány előírásainak, a 2H jelű
gázcsoportra vonatkozóan a felhasználási helyeken jellemző értékben. A földgáz szagosított formában
kerül átadásra az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő által megadott felhasználási helyeken.
A földgáz szerződött fűtőértéke 34 MJ/gnm3.
Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke szempontjából, ha egy órát meghaladóan eltér a
szerződött fűtőértéktől több, mint ±5%-kal.
A földgáz átadási ponton (felhasználási helyeken) történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek
megfelelő nyomáson történik. Az átadási nyomás nem csökkenhet a minimum érték alá.
A földgáz mennyisége
Minden a földgáz mennyiségére vonatkozó adat gáztechnikai normál állapotban (gnm3) 288,15°K (15
°C) hőmérsékleten és 101,325 kPa nyomáson értendő az MSZ ISO 13443. számú szabvány szerint.
A földgázellátás időtartama:
Kezdés:
Befejezés:

2011. 10. 01. 06:00 óra
2012. 07. 01. 06:00 óra

Ajánlatkérő a leszállított földgázt a saját felhasználási helyein veszi át saját felhasználás céljából.
Ajánlatkérő telephelyeinek várható földgázfogyasztási adatait, havi bontásban az Ajánlati felhívás és
Dokumentáció 9. számú melléklete tartalmazza.
Az eljárás tárgyát képező gázigény a csatolt „Földgáz értékesítési szerződéstervezetben” felsorolt
telephelyek gázigényeinek összeszámításaként értelmezendő.
A földgáz átadása az Ajánlatkérő által megadott felhasználási helyeken történik, az átadási pont az
egyes telephelyi elszámoló gázmérők kilépő csonkja.
A felsorolt telephelyenkénti földgáz kapacitást, napi, havi mennyiségi bontást kell kielégítenie az
Ajánlattevőnek.
Csak teljes körű, valamennyi telephely, teljes gázigényének kielégítésére fogad el ajánlatot az
Ajánlatkérő.
A felsorolt telephelyek összesített várható minimális földgázigénye az ajánlati felhívásban szereplő
időszakban:
280.000 m3
A minimális földgázigényt – hőfokfüggő fogyasztási helyekről lévén szó – a maximális földgázigény 50
%-kal haladhatja meg, ami ebben az esetben:
420.000 m3
Az egyes telephelyeken lekötött földgázellátási kapacitások nem megszakíthatóak.
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A földgáz mérése:
Az átadott földgáz mennyiségmérése az Elosztói Engedélyes/Ajánlatkérő tulajdonában lévő
mennyiségmérő műszerrel történik. A mennyiségmérés elvárható pontossága a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal (MKEH) által megállapított értéknek felel meg.
•

A 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználó esetében a gázhónapot követő gáznap reggel
06:00 órakor történik a mérő leolvasása a korrektor által küldött adatok alapján, távleolvasással.

•

A 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók
esetében, az elosztó által meghatározott időpontokban, havonta, az Elosztó
Üzletszabályzatában meghatározottak szerint kerül sor a mérők leolvasására.

•

A 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, az elosztó által meghatározott
időpontokban, évente egy alkalommal az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint
kerül sor mérőleolvasásra. Közbenső időszakban Ajánlatkérő vállalja, hogy minden hónap 5.
napjáig a mérőket leolvassa és az elszámoláshoz a leolvasott értékekeket megküldi, amennyiben
ajánlattevő a leolvasott értéket a fenti időpontig nem küldi meg akkor a szerződés 1. számú
mellékletében megadott, a tárgyhóra érvényes várható érték az elszámolás alapja.

A mennyiségmérés és kiértékelés az idevonatkozó szabványok szerint történik. Az átadott földgáz
mennyiségének és minőségének mérése és kiértékelése a vonatkozó jogszabályok és az érvényes
szabványok alapján, a MKEH által elfogadott, vagy előírt eszközökkel és módszerekkel történik.
Az átadott gázmennyiség meghatározása a fenti műszaki előírások és az MSZ 2373. számú szabvány
szerint 288,15°K (15 °C) hőmérséklet és 101,325 kPa nyomás referencia körülményeken értelmezett
gnm3-ben történik.
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III.
TELJESÍTÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.
Pénzügyi fedezet
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre áll.
2.
Ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget Ajánlattevő viseli. Az eljárás
eredményétől függetlenül Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
3.

Az Ajánlattevő az értékesített gázért kért ellenszolgáltatást az alábbiak szerint
határozza meg

Amennyiben Ajánlattevő közösségi adószámmal rendelkezik köteles azt megadni és az általa
megajánlott termék érvényes vámtarifa számát rögzíteni.
3.1.
Gázdíj:
A fizetendő gázdíjat (PG) HUF/MJ-ban kérjük megadni fix díjként a szerződés teljes
időtartamára, beleértve az esetleges 2 hónapos opcionális szerződéses időszak
meghosszabbítást is.
3.2. Rendszerhasználati díjak:
Ajánlatkérő a gázdíjon felül – közvetített szolgáltatásként – megfizeti Ajánlattevőnek a földgáznak az
átadás-átvételi pontban „A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló” 31/2009. (VI.25.)
KHEM rendelet szerint számolt és továbbhárított rendszerhasználat – elosztás, szállítás, tárolás
(összes mobil kapacitás, összes kitárolási csúcskapacitás, összes betárolási csúcskapacitás, összes
tárolói forgalmi díjak) és szagosítás – díját.
A „Földgáz értékesítési szerződés” aláírásakor hatályban levő, fenti rendeletben meghatározott
rendszerhasználati díjtételeket, valamint a rendszerhasználat megállapításának a módját és az egyes
fogyasztási helyekre megállapított, a nyertes Ajánlattevő által megadott számítási mód alapján
kiszámított rendszerhasználati díjakat a „Földgáz értékesítési szerződés” tartalmazza, fix összegű
teljesítmény lekötési díj (RHD kapacitás díj) és forgalmi díj (RHD Forgalmi díj) bontásban.
Ezen értéket Ajánlattevő határozza meg az „Összehasonlító ártáblázat” (8. számú melléklet)
„RHD kapacitás díj”/ HUF/hó / és „RHD Forgalmi díj”HUF/MJ/ elnevezésű sárga
celláinak kitöltésével, mely alapján az RHD díjak adott időszakra vonatkozó összege
kiszámítható!
Amennyiben a rendszerhasználati díjtételeket meghatározó hatósági rendelet módosul, vagy az
Ajánlatkérő teljesítmény lekötése valamely fogyasztási helyen megnövelésre kerül, úgy a „Földgáz
értékesítési szerződésben” szabályozottak szerint járnak el felek.
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Kerekítési szabályok:
• Földgáz mennyiség esetén:
• Fűtőérték esetén:
•
•
•

PG esetén:
PRH, kapacitás díj esetén:
PRH, forgalmi díj esetén:

nulla tizedesre, (egész gnm3-re)
kettő tizedesre, (MJ/gnm3)
három tizedesre, (HUF/MJ)
nulla tizedesre, (HUF)
három tizedesre, (HUF/MJ)

4.
Teljesítés ideje és a teljesítés helye:
A teljesítés a „Földgáz értékesítési szerződésben” megjelölt hatályba lépési naptól kezdődően
folyamatosan történik, a felek által előzetesen egyeztetettek alapján. A „Földgáz értékesítési szerződés”
határozott időre jön létre, 2012. július 1. napjáig tart.
Ajánlatkérő a „Földgáz értékesítési szerződésben” foglalt gázellátási kötelezettség vállalását kéri
opcionálisan további 2 hónap időtartamra, amennyiben Ajánlatkérő erre vonatkozóan a szerződés
hatályának megszűnése előtt legkésőbb 30 nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz.
Ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás és dokumentációban előírt műszaki paraméterek
figyelembevételével kell vállalnia, hogy Ajánlatkérő számára a földgáz ellátást a megkötött „Földgáz
értékesítési szerződésnek” megfelelő műszaki tartalommal, folyamatosan biztosítja. Ajánlattevő
továbbá köteles biztosítani az egyes fogyasztási helyekre rögzített:
•

a maximális órai csúcskapacitás;

•

maximális napi mennyiség;

•

maximális, havi/éves mennyiségek

igénybevételének lehetőségét Ajánlatkérő számára.
Telephely megszűnése esetén Ajánlattevő lehetővé teszi adott telephelyre vonatkozóan a földgázellátás
megszüntetését a vonatkozó rendeletben foglalt feltételekkel.
Ajánlatkérő a felhasználási helyekre vonatkozóan „teljes ellátás alapú” szerződést köt a nyertes
Ajánlattevővel, mely alapján nyertes Ajánlattevő elvégzi a Get-ben és végrehajtási rendeleteiben,
valamint az Üzemeltetési és Kereskedelmi Szabályzatban (ÜKSZ) a földgázkereskedő számára
meghatározott valamennyi feladatot.
5.
5.1.

Fizetési feltételek
Fizetés – a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján és a „Földgáz értékesítési szerződés” szerint – az
Ajánlattevő által havonta fogyasztási helyenként kiállított tételes számla alapján a
szerződésszerű részteljesítést követően a számla beérkezésétől számított ….. napon belül
(ajánlattevő ajánlata szerint) átutalással történik. Előleg fizetésére nincs mód. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni a Kbt. 305. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

A számlában külön kerül felsorolásra:
- a földgáz ára, amely a gázdíjból és a rendszerhasználati díjakból áll, valamint
- a számlák kibocsátása napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást
terhelő adó, pótlék és egyéb hatóságilag előírt fizetési kötelezettség (a „Földgáz
értékesítési szerződés” megkötése időpontjában: Áfa, energiaadó, Get. 138/A § szerinti
import korrekciós tényező, MSZKSZ díj).
A számla a hatályos számviteli és adó jogszabályok szerinti formában és tartalommal készül. A
nyertes Ajánlattevő egy adott havi fogyasztással kapcsolatban két számlát állít ki, egyet a havi
állandó teljesítménydíjról és egyet a tárgyhavi elszámolásról. Abban az esetben ha a nyertes
Ajánlattevő közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével teljesíti a szerződést, úgy
a Szerződés tervezet 5. pontjában foglaltak alapján - különös tekintettel az 5.14. pontra kerül sor a számlázásra és kifizetésre.
Az egyes fogyasztási helyekre külön számlák készülnek. A számlák átvételi pontonként, az
egyes átvételi pontokra megállapított árat tartalmazzák. Az átvételi pontok címei és a
számlázási
címek
a
„Földgáz
értékesítési
szerződés”
10. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.
A számlának minden esetben tartalmaznia kell a teljesítés mennyiségét, a fogyasztó
azonosítóját, a teljesítési időszakot. Amennyiben a számláról a fenti adatok hiányoznak, a
számlát az Ajánlattevő részére az Ajánlatkérő visszaküldi.
Az Ajánlattevő részére kifizetés kizárólag a fenti 5.2.-5.6. pontokban meghatározott alakiságok
és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő
számla Ajánlatkérő (Vevő) részére történt átadását követően lehetséges.
A közösségi adószámmal rendelkező Ajánlattevő a számlát, a teljesítést követő
•
tárgyhónap 1-20. közötti teljesítések esetében 10 munkanapon belül,
•
tárgyhónap 21-e utáni teljesítések esetében 5 munkanapon belül
köteles az Ajánlatkérő (Vevő) felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő
fizetési kötelezettségeket az Ajánlatkérő (Vevő) átterheli az Ajánlattevőre (Eladóra).
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 50.§-ában foglaltakra tekintettel a
közösségen – EU – belülről történő termékbeszerzés esetén a teljesítés helyének a termék
átadásának helyét kell tekinteni.
A 2007. évi CXXVII. tv-ben foglaltak szerint közösségen belülről történő termékbeszerzés
esetén az adót a terméket beszerző adóalany, vagy az adófizetésre kötelezett személy fizeti
meg.
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IV.
AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA ÉS KÖTELEZŐ TARTALMA
1.
Kiegészítő tájékoztatás:
Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Kbt. 56.§. (5) bekezdése alapján kiegészítő
tájékoztatást nyújt konzultáció formájában. A konzultáció helyszíne: OEP 1139 Budapest, Váci út
73/A. II. em. 246. számú tárgyaló, időpontja: 2011/08/16. 10:00 óra. A konzultációról jegyzőkönyv
készül, melyet Ajánlatkérő az összes potenciális Ajánlattevő részére a Kbt. rendelkezései szerint
hozzáférhetővé tesz.
A Kbt. 56. §. (1) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatást igénylő Ajánlattevő az Ajánlati
felhívásban jelzett címre küldött levélben/telefaxon/e-mailen az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 10 nappal kiegészítő információért fordulhat az Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő az Ajánlati
felhívással és a Dokumentációval kapcsolatos kérdéseket, valamint az azokra adott válaszait az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal, egyidejűleg, írásban küldi meg az Ajánlati
Dokumentációt átvevő valamennyi Ajánlattevő részére, illetve azokat az Ajánlati felhívás I.1.)
pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig hozzáférhetővé teszi.
2.
Az ajánlattétel nyelve:
Ajánlatkérő az ajánlattétel nyelveként a Kbt. 53.§ (2) bek. alapján a magyar nyelvet határozza meg.
Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk esetén azok magyar nyelvű fordítását is be kell
nyújtani. A magyar nyelvű fordítás esetén nem előírás a hiteles fordítás, annak tartalmáért
Ajánlattevő felel. A magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat Ajánlatkérő az
értékelés során figyelmen kívül hagyja.
3.
Az ajánlat formai követelményei:
3.1. Az ajánlatot 3 példányban (egy eredeti példányban /papír alapon/, két másolati példányban
/papír alapon/, kell benyújtani, illetve minden papíralapú példányhoz egy digitális adathordozón
benyújtott ajánlatot kell csatolni (szöveges részt .pdf, táblázatot excel formátumban), továbbá egy
nyilatkozatot arról, hogy a digitális adathordozón benyújtott példány a papír alapú eredeti példánnyal
mindenben megegyező tartalmú a Kbt.70/A. §-ban előírt formai követelményeknek megfelelően. Az
eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat" jelzéssel kell ellátni. Amennyiben az
egyes példányok között eltérés adódik, úgy az eredetiként megjelölt példány tartalma a mérvadó.
Amennyiben az „Eredeti” megjelölés hiányzik, akkor az Ajánlatkérő az ajánlatok beadott példányai
közül kijelöl egyet és ellátja az „Eredeti” megjelöléssel.
3.2. Ajánlattevőknek az ajánlat valamennyi példányát egy közös borítékba kell zárnia.
A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:
•
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 262/c. sz. iroda
•
Ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét
•
„Az OEP és ingatlanjai földgázellátásának biztosítása” A boríték ajánlatot
tartalmaz./Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Lezáratlan borítékot (csomagot) Ajánlatkérő nem vesz át.
Amennyiben a boríték (csomag) nincs a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
3.3. A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az
ajánlat elvesztéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok
kerülnek felbontásra, amelyek ezen időpontig az Ajánlatkérő által meghatározott címre –
irodába – benyújtásra kerültek.
A késedelmesen beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő felbontatlanul őrzi meg.
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4.
Iratjegyzék, az ajánlat kötelező tartalma:
A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő az alábbi pontban megjelölt, az Ajánlattevő által
benyújtandó dokumentumokat jelöli meg, mint a Kbt. 4. § 9/A pontjában foglalt körülmények
fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülő dokumentumokat.
Az ajánlatnak az alábbi iratokat – a felsorolás sorrendjében – kell tartalmaznia:
1. Tartalomjegyzék
2. cégszerűen aláírt Ajánlati levél (lásd 1. számú melléklet);
3. Ajánlati biztosíték befizetésének igazolása
4. kitöltött és cégszerűen aláírt FELOLVASÓLAP (Ajánlati adatlap) (lásd 2. számú melléklet);
5. Nyilatkozat a kizáró okokról(lásd 3. számú melléklet);
A Kbt. szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott iratok, igazolások az
ajánlati felhívás III.2.1) pontja alapján, a Kbt. szerinti kizáró okok igazolási módjaival
kapcsolatban Ajánlattevők figyelmébe ajánljuk a Közbeszerzések Tanácsa módosított
útmutatóját a „közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők,
alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010.
december 22.).
A nem magyarországi székhelyű Ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt nem magyarországi alvállalkozó(k)ra
vonatkozóan /alvállalkozó letelepedése szerinti országa jogrendszerének megfelelő, a
fentiekben meghatározott iratokkal egyenértékű igazolásokat kell benyújtani a kizáró okok
hiányának igazolására. Az Ajánlattevők figyelmébe ajánljuk a Közbeszerzések Tanácsa
módosított útmutatóját „a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3)
bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó
szervezetek vonatkozásában” (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.).
6. Nyilatkozat a 63. § (3) bekezdése alapján.
7. Az Ajánlattevő – és adott esetben az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassága igazolására benyújtandó alábbi iratok, igazolások az Ajánlati felhívás III.2.2) III.2.3) pontjai alapján:
•
Ajánlattevő eredeti , cégszerűen aláírt nyilatkozata a számlavezető pénzintézetekről (lásd 4.
számú melléklet), valamint a felsorolt pénzintézetektől származó az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított 60 napnál nem régebbi igazolások az Ajánlati felhívás (III.2.2)
pontjában foglalt tartalommal.
•
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a 2008-2009. gázév és 2009-2010. gázév teljes
árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti
(közvetlenül a felhasználóknak értékesített földgáz) árbevételéről szóló eredeti,
cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
•
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a 2008-2009. és a 2009-2010. gázévek földgáz szállítási
teljesítésének igazolásáról szóló referenciaigazolásokat az Ajánlati felhívás III.2.3) pontja
alapján, figyelemmel a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt igazolási módokra.(lásd
5. számú melléklet).
•
Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának másolatát, vagy a Kbt. 68.§ (4) bekezdése
szerint azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékait.
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Ajánlattevő csatolja ajánlatához a 2011-2012. gázévi gázigények biztosítására vonatkozó, a
felhívás II.2.1) pontjában meghatározott mennyiségű földgázforrás meglétéről szóló
nyilatkozatát eredeti, cégszerűen aláírt példányban.
Ajánlattevő csatolja eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 71.§ (1) bekezdésének a)
- d) pontjaiban foglaltakról (lásd 6. számú melléklet). A cégszerűen aláírt nyilatkozatot – a
kitöltendő sorokat értelemszerűen kihúzva – akkor is csatolni kell az ajánlathoz, ha Ajánlattevő
a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót, illetve erőforrást nyújtó szervezetet igénybe
venni.
Az Ajánlati felhívás VI. 3) pontjába alapján teljesített ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló
igazolást Ajánlattevő csatolja ajánlatához.
Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlatot aláíró (cégjegyzésre jogosult személy(ek)) aláírási
címpéldányát (amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, az ajánlatnak a meghatalmazással együtt tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányban.
Az ajánlat beadását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példányának
csatolása.
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a Magyar Energia Hivatal által kiadott, érvényes földgáz
kereskedelmi engedély egyszerű másolatát, valamint a 10% feletti alvállalkozójának az
adott alvállalkozó által végzett földgázipari tevékenységre vonatkozóan a Magyar Energia
Hivatal által kiadott engedélyének egyszerű másolatát.
Ajánlattevő csatolja a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.)
szerinti besorolásáról (lásd 7. számú melléklet).
Csatolja Ajánlattevő a közös ajánlattétel esetében a közös Ajánlattevők cégszerű aláírásával
ellátott együttműködési megállapodást, melyben az Ajánlattevők nyilatkoznak arról, hogy a
szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint rögzítik
a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a
képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
Ajánlattevő csatolja ajánlatához az általa értelemszerűen kitöltött eredeti, cégszerűen aláírt
„Összehasonlító ártáblázatot” (8. számú melléklet), valamint az általa alkalmazott RHD díjak
számítási módjának ismertetését.
Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file)
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
•

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

5.
Az ajánlatok bontása
Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel:
1. az Ajánlattevők neve és székhelye,
2. a VII. fejezet „Felolvasólap” (2. számú melléklet) kitöltésével megadott adatok.
Ajánlatkérő – a Kbt. 83. §-ában meghatározottak figyelembevételével – Ajánlattevők számára teljes körű
hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a pontosan megjelölt hiányokról, illetve a hiánypótlási
határidőről – hiánypótlási felhívásban – egyidejűleg, írásban – amennyiben lehetősége van rá e-mail formájában –
tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt.
6.
Egyéb információk
6.1. A becsatolandó igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban egyaránt benyújthatók, a Kbt.
20.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel (lásd. Ajánlati felhívás (VI.3) 11. pont), valamint a
kifejezetten másolatban kért dokumentumok egyszerű másolatban is beadhatók.
6.2. Nyertes Ajánlattevő csatolja a szerződéskötésig a szerződés teljesítését biztosító
mellékkötelezettségként késedelmes, hibás teljesítés, továbbá az Ajánlattevő érdekkörében felmerült
okok miatti meghiúsulás esetére – az Ajánlati felhívás III. 1.1) pontjában előírt 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió forint összegű teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A.§ (1) bek.-ben meghatározottak szerint.
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A biztosíték teljesíthető:
•
a Magyar Államkincstárnál vezetett – 10032000-01301005-00000000 számú – számlára
történő átutalással. Ez esetben kérjük, hogy az átutalás beazonosíthatósága érdekében a
befizetési bizonylat közlemény rovatában tüntessék fel a „OEP és ingatlanjai
földgázellátásának biztosítása” megnevezést. Az átutalást igazoló bankkivonat eredeti
példányát kérjük Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig benyújtani.
•

bankgaranciával, mely esetben a bankgarancia eredeti példányát kell Ajánlatkérőhöz a
megadott határidőig benyújtani. A bankgaranciának a teljesítés határidején túl még legalább
90 napig rendelkezésre kell állnia.

•

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel, melyet Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig kérünk benyújtani.

A teljesítési biztosíték nyertes Ajánlattevő által fentiekben választott formája a „Földgáz értékesítési
szerződés” 12. számú mellékletét képezi.
A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában az Ajánlati felhívásra, a közbeszerzési
eljárásra és a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő „Földgáz értékesítési szerződésre” a
Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, ide értve
mindenekelőtt a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltakat is.
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V.
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJA
1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Az Ajánlatkérő a benyújtott és az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban
foglaltaknak megfelelő ajánlatokat a Kbt. 57. §. (2) bekezdés b) pontja, azaz az
összességében legelőnyösebb ajánlat alapján bírálja el.
Részszempont:
1. Fajlagos gázár (HUF/m3)
2. A Kbt. 305. §. (3) g) pontja szerinti ellenszolgáltatás
teljesítésének halasztására megajánlott naptári napok száma:

Súlyszám:
30
2

A részszempontokra adható minimális pontszám 1 (egy), a maximálisan adható pontszám 10
(tíz). Az ezen ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra. Az első
elbírálási szempontnál fordítottan arányosítva, a második elbírálási szempontnál egyenesen
arányosítva számítja ki ajánlatkérő az elbírálás alapját adó súlyozatlan bírálati szempontot.
Az első elbírálási szempontnál a legalacsonyabb Fajlagos gázár (HUF/m3) a legkedvezőbb,
ezért a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat arányosan kevesebbet.
A PG gázdíj HUF/MJ-ban megadott értéke alapján kerül meghatározásra a PG gázdíj
HUF/m3 értéke.
(A PG gázdíj m3-re vetített értékének meghatározásához az összehasonlító ártáblázatban a
földgáz szerződött fűtőértéke 34 MJ/m3-ben kerül rögzítésre.)
Az egyes telephelyekre vonatkozóan rögzített földgázellátási paraméterek kielégítése mellett
Ajánlattevő által az egyes telephelyekre megadott összesített fix rendszerhasználati (RHD
kapacitás díj), és forgalmi díjak (RHD Forgalmi díj) figyelembe vételével kerülnek kiszámításra
a fajlagos nettó földgázárak (HUF/m3).
Az RHD kapacitásdíj értékéből a várható gázfelhasználást – a kiírás szerinti 280 000 m3- t figyelembe véve kerül meghatározásra a m3-re vetített fajlagos fix RHD értéke.
Az RHD forgalmi díj m3-re eső értéke 34 MJ/m3 fűtőértékkel kerül átszámításra!
Az ajánlatok összehasonlítása HUF/m3-ben 3 tizedes pontossággal kiszámítva történik
A második elbírálási szempontnál a Kbt. 305. §. (3) g) pontja szerinti ellenszolgáltatás
teljesítésének halasztására megajánlott naptári napok száma esetében a legtöbb napot
megajánlott ajánlat a legkedvezőbb, ezért az kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlattevő
arányosan kevesebbet.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 30 nap és a fölött megajánlott
napok számára egyaránt a maximálisan adható (10 pont) pontszámot adja ajánlattevők
számára.
Ajánlatkérőnek a Kbt.-ben előírt 15 napos fizetési határidőn felül megajánlott napok számát
kell megadnia. (pl. ha a 2. elbírálási részszempontnál az ajánlattevő által megajánlott nap 20 nap
akkor a szerződésben foglalt fizetési határidő 15+20=35 nap.)
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2. Elbírálás:
Elbírálásra kizárólag az érvényes ajánlatok kerülhetnek, ezért a Bíráló Bizottság első lépésben az előírt
összes szakmai és általános kritérium ellenőrzését elvégzi annak megállapítása érdekében, hogy az
ajánlat érvényes-e, és hogy az adott Ajánlattevő alkalmassága igazolt-e. Amennyiben az előírt speciális
szakmai és általános szakmai kritériumok bármelyikének az ajánlott termék/áru nem felel meg, illetve
az Ajánlati felhívás és dokumentáció előírásainak figyelembevételével az adott Ajánlattevő nem
bizonyul alkalmasnak, akkor az adott Ajánlattevő ajánlata nem kerülhet értékelésre.
Ezt követően az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait Bíráló Bizottság értékeli, mely bizottság a
Kbt. rendelkezései szerint a bírálatról írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. A Bíráló
Bizottság munkájáról a tagok által indoklással ellátott jegyzőkönyv készül, amely alapján Ajánlatkérő
elkészíti az összegezést az ajánlatok elbírálásáról.
Az ajánlatok elbírálásról készített összegezés Kbt.-ben meghatározott adatait Ajánlatkérő az
eredményhirdetés alkalmával nyilvánosan közli, illetve az eljárást lezáró hirdetményt közzéteszi, és az
összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó nyertes Ajánlattevővel az Ajánlati felhívás VI.3)
pontjában jelzett módon és tervezett napon a „Földgáz értékesítési szerződést” megköti.
3. Eredményhirdetés
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését nyilvánosan hirdeti ki, az Ajánlati felhívás
VI.3) pontjában meghatározottak szerint.
Helyszín: OEP- 1139 Budapest, Váci út 73/A. II. em. 246. sz. tárgyalója.
Időpont: 2011. szeptember 20. napján 10:00 óra.
Ajánlatkérő az eredményhirdetés alkalmával a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőt is
kihirdeti, fenntartva magának a jogot, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén e szervezettel
kössön szerződést.
4. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. szeptember 30. napja.
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VI.
FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET
amely létrejött az:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely:
1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám:
15328326-2-41
Bankszámlaszám:
10032000-01301005-00000000
Képviselő:
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
mint „feljogosított földgáz fogyasztó”, továbbiakban VEVŐ
valamint
[cégnév]
Székhely:
Levelezési cím:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Statisztikai jelzőszám:
Számlavezető pénzintézet:
Bankszámlaszám:
Számlaküldési cím:
Képviseli:

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
.………………………….
…………………………..
…………………………..
…………………………

mint engedéllyel rendelkező „földgázkereskedő” továbbiakban ELADÓ vagy Nyertes Ajánlattevő
Együttesen FELEK között a mai napon a VEVŐ 1. sz. mellékletben meghatározott fogyasztási
helyeinek földgázellátására vonatkozólag.
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 24. pontban felsorolt Mellékletek.
Előzmény
Az OEP a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint nyílt
közbeszerzési eljárást indított a [*] hirdetményszámon megjelent ajánlati felhívással „Az OEP
központi épülete és kezelésében lévő ingatlanjai 2011. 10. 01. 6.oo-tól 2012. 07. 6.oo óráig
országos földgázellátásának biztosítása” tárgyban.
A lefolytatott eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2011. [*] napján tartott eredményhirdetésen az
ELADÓt hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlati felhívás és a dokumentáció (a
továbbiakban együttesen: „Felhívás”), valamint a nyertesként kihirdetett ajánlat („Ajánlat”) tartalma
alapján Felek között az alábbi szerződés („Szerződés”) jött létre.
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1.
Meghatározások értelmezése
Alulszállítás:
a szerződött mennyiséget a Szerződéses időszak Havi Maximum
Mennyiségeinek összegét/ el nem érő földgázszállítás felajánlása az
ELADÓ részéről;
Átadás-átvételi pont:
a földgáz VEVŐ számára való, mennyiségi és minőségi átadás-átvételi
pontja, amely a VEVŐt kiszolgáló elszámoló gázmérő. A földgáz
tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a VEVŐre;
Elosztó:
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint a VEVŐ adott
fogyasztási pontját ellátó földgáz elosztó hálózatra üzemeltetési
engedéllyel rendelkező társaság, aki a fogyasztóval közvetlen
kapcsolatban áll;
Eltérő minőségű földgáz: a Szerződés 11. pontjában megadott minőségi jellemzőket nem teljesítő
földgáz;
Éves csúcsteljesítmény:
a VEVŐ adott fogyasztási helyén:
- 100 m3/óra feletti kapacitású mérő esetén lekötött téli maximálisan
igénybe vehető kapacitás,
- 100 m3/óra vagy alatti beépített mérő teljesítmény esetén a
beépített mérő maximális névleges kapacitása;
Forráshiány:
a földgázrendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények tartósan
meghaladják a forrás mennyiségét és nincs lehetőség a gázrendszer
igény szerinti forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítására;
Földgáz:
olyan természetes éghető gáz, amely megfelel az MSZ 1648:2000
szabványnak;
Földgáz mennyiség:
Jelen Szerződésben szereplő minden földgáz mennyiség adat
gáztechnikai normál állapotban /gnm3/, 288,15°K (15 °C)
hőmérsékleten és 101,325 kPa nyomáson értendő az MSZ ISO 13443
szabvány szerint;
Fűtőérték:
a száraz földgáznak az MSZ 2373 szabvány szerint mért, és
gáztechnikai normál állapotú köbméterre meghatározott fűtőértéke;
Gázár:
a Szerződés szerint átadott és elfogyasztott földgáz ellenértéke, amely
kétkomponensű, gázdíjból és rendszerhasználati díjból álló képletes ár;
Gázév:
az adott év július 1-ei gáznaptól a következő év június 30-ai gáznapig
terjedő időszak;
Gázhónap:
a naptári hónapok első napjának reggel 6:00 órájától a következő
naptári hónap első napjának reggel 06:00 órájáig terjedő időszak;
Gázhét:
az adott héten hétfő reggel 6:00 órától a következő hét hétfő reggel
6:00 óráig terjedő időszak;
Gáznap:
a tárgynap reggel 06:00 órájától a következő nap reggel 06:00 órájáig
terjedő időszak;
GET:
a Szerződés megkötésekor a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény és annak módosításai;
Havi Minimum Mennyiség: a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiség
Havi Maximum Mennyiség: a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiség
Havi Várható Mennyiség: a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiség
Havária:
az ELADÓ részéről: a gázszállító rendszer üzemzavara,
elosztórendszer meghibásodása, földgázkorlátozás.
a VEVŐ részéről: földgázfelhasználó berendezés tartós meghibásodása,
Korlátozás:
a hatályos jogszabályok szerint értelmezendő üzemzavar vagy
forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozás;
Lekötött órai teljesítmény (Lekötött Órai Csúcsteljesítmény): a VEVŐ által lekötött és az
ELADÓ által az átadás-átvételi ponton rendelkezésre tartott
teljesítmény (m3/h)-ban;
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH): az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal)
általános jogutódja;
28

Maximum éves mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség a Szerződéses időszakban, amelynek
rendelkezésre tartására az ELADÓ jelen Szerződés feltételei szerint
kötelezi magát;
Maximum havi mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség adott hónapban, amelynek
rendelkezésre tartására az ELADÓ jelen Szerződés feltételei szerint az
adott hónapban kötelezi magát;
Maximum napi mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség egy gáznapra, amelynek
rendelkezésre tartására az ELADÓ jelen Szerződés feltételei szerint
kötelezi magát;
MEH:
Magyar Energia Hivatal;
Minimum éves mennyiség: az a legkisebb földgáz mennyiség a Szerződéses időszakban, amelynek
átvételére és megfizetésére a VEVŐ jelen Szerződés feltételei szerint
kötelezi magát;
Minimum havi mennyiség: az a legkisebb földgáz mennyiség egy hónapban, amelynek átvételére és
megfizetésére a VEVŐ jelen Szerződés feltételei szerint kötelezi magát;
Minőségi hiba:
minőségi hibás a teljesítés akkor, ha a Szerződés 11. pontjában kikötött
minőségtől az ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn.
Minőségi hiba időtartama: minőségi hiba időtartama az az időszak, amely a vizsgált és kifogásolt
minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba
megszüntetésének - vagy a Szerződés módosításának – napjáig tart;
Működési engedély:
az engedélyhez kötött gázipari tevékenységek folytatására,
földgázelosztás, földgáz kereskedelmi tevékenység folytatására a MEH
által kiadott működési engedély;
Napi nominált mennyiség: az utolsó, az ELADÓ által elfogadott, az adott gáznapon az átvételi
ponton a VEVŐ által vételezni kívánt gázmennyiség, gáztechnikai
normál állapoton és a szerződött fűtőértéken;
Nominálás:
a havi, heti, napi földgáz igény előzetes meghatározása az ÜKSZ
szerint;
Rendelkezésre állási hiba: a földgáz Szerződés szerinti folyamatos, ELADÓ általi rendelkezésre
bocsátásának az ELADÓ hibájából történő elmulasztása, vagy a
földgáz átadásának az ELADÓ általi indokolatlan korlátozása,
szüneteltetése;
Rendszerirányító:
a 2008. évi XL. törvény szerinti földgáz rendszerirányítási működési
engedéllyel rendelkező társaság;
Specifikáció:
a közszolgáltatású földgázra az MSZ 1648 szabvány, illetve jelen
Szerződés szerint meghatározott minőségi követelmények;
Szállító:
a 2008. évi XL. törvény szerinti földgázszállítási működési engedéllyel
rendelkező társaság;
Szerződéses időszak
2011. 10. 01. 6.oo-tól 2012. 07. 01. 6.oo-ig terjedő időszak
Szerződött mennyiség:
a Szerződéses időszakra leszerződött, a Szerződés 1. sz. mellékletében
meghatározott mennyiség;
Tároló:
a 2008. évi XL. törvény szerinti földgáz földalatti tárolási működési
engedéllyel rendelkező társaság;
Túlvételezés:
a szerződött maximális mennyiséget/ meghaladó földgáz átvétel;
ÜKSZ:
Magyar Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott, a Magyar
Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatának mindenkor
hatályos változata
Üzletszabályzat:
az ELADÓ érvényes, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott
Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzata;
VHR:
a Szerződés megkötésekor a 19/2009. (I.30.) számú Kormányrendelet a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról;
Vételezési szándék:
a VEVŐ által a gázév megkezdése előtt legalább 3 hónappal bejelentett
földgáz mennyiségi és kapacitásigény;
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Vis major:

olyan elháríthatatlan külső körülmény, amely bármelyik Fél teljesítését
késlelteti, gátolja vagy akadályozza, mely az ésszerű befolyásolhatóság
határain kívül esik, és amelyet az érintett Fél legjobb tudása szerint
megelőzni vagy elhárítani nem tud.
Ideértve korlátozás nélkül az alábbi eseményeket, mint illetékes hatóság
cselekedete vagy mulasztása, országos sztrájk vagy munkalassítás,
természeti csapás (tűzkár, szokatlan árvíz, földrengés, stb.), radioaktív
vagy kémiai szennyezés, háborús villongás, háború, forradalom, lázadás,
felkelés, zavargás, kisajátítás, államosítás, export vagy import korlátozás,
bármilyen helyi vagy országos szükségállapot.

1.2.

A jelen Szerződés 24. pontban felsorolt mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik
és a Szerződésre tett bármely utalás magában foglalja a Szerződés mellékleteit is.

1.3.

Az ELADÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés időtartama alatt az
Üzletszabályzatának módosításáról - az új hatályos szöveg és az azt jóváhagyó Magyar Energia
Hivatal által kiadott határozat megküldésével – tájékoztatja a VEVŐT, valamint hogy az
Üzletszabályzatban – a jogszabályi változás alkalmazását kivéve – nem vezet be olyan új, vagy
kiegészítő tartalmú szabályozást, amely a VEVŐRE hátrányos lenne, kivéve, ha ezt a VEVŐ
előzetesen írásban elfogadja és az nem ütközik a Szerződés tekintetében alkalmazandó Kbt.
vonatkozó rendelkezéseibe.

2.

A Szerződés tárgya és időtartama

2.1. Jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza a FELEK közötti földgáz átadás-átvétel részletes
szabályait.
2.1.1
Az ELADÓ jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben
meghatározott mennyiségű és minőségű földgáz eladására a VEVŐ részére, a VEVŐ
által megadott ütemezés szerint a Szerződés 1. sz. mellékletében részletezett átadásátvételi pontokon.
2.1.2
Az ELADÓ minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a
Rendszerirányító, a Szállító és az Elosztó engedélyesek a Szerződés szerinti
földgázszállítást befogadják, jóváhagyják, illetve teljesítsék.
2.1.3
VEVŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét az ELADÓTÓL
szerzi be jelen Szerződés időtartama alatt a 1. sz. mellékletben szereplő telephelyek
vonatkozásában.
2.1.4
A VEVŐ a Szerződés teljesítéséhez szükséges őt megillető szállítói, tárolói és elosztói
kapacitás gazdálkodás jogát átengedi az ELADÓNAK, aki azt közvetített
szolgáltatásként teljesíti a VEVŐNEK.
2.1.5
A Felek megállapodnak abban, hogy az ELADÓ a nominálási kötelezettséget átvállalja
a VEVŐTŐL.
2.1.6
A VEVŐ a Szerződés szerinti földgáz mennyiséget az ELADÓTÓL átveszi és annak
Szerződés szerinti díját az ELADÓ számára megfizeti.
2.2. A Szerződés az aláírás napján lép hatályba.
A földgázszállítás megkezdésének az időpontja 2011. 10. 01. 06:00 óra.
A Szerződés 2012. július 1-én 06:00 óráig tartó határozott időtartamra szól.
Az ELADÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a VEVŐNEK opciót biztosít a jelen
Szerződésben foglalt gázellátási kötelezettség vállalására vonatkozólag további 2 (kettő) hónap
időtartamra, amennyiben a VEVŐ erre vonatkozóan a Szerződés hatályának megszűnése előtt
legkésőbb 30 nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz.
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2.3.

A földgáz szolgáltatás megkezdésének feltételei:
Az ELADÓNAK a Szerződés szerinti tevékenysége ellátásához a GET és az ÜKSZ szerinti
érvényes rendszerhasználati szerződésekkel kell rendelkeznie, amelyet a szolgáltatás kezdési
időpontját megelőző 15 nappal igazolni köteles a VEVŐ felé.
Az itt felsorolt feltételnek a földgáz szolgáltatás megkezdésének időpontjától kezdődően (2.2
pont) annak teljes időtartama alatt teljesülnie kell.

3.

Szerződött mennyiség és teljesítmény

3.1.

A szerződött földgáz mennyiségek és a földgáz teljesítmény lekötések: (átvételi pontonkénti)
havi, napi, részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza, amely szerződött mennyiségekre,
teljesítményekre az ELADÓ a Szerződés időtartama alatt folyamatos szállítást vállal.

3.2.

Ha a VEVŐ igénye meghaladja a Maximum éves mennyiséget, a FELEK tárgyalásokat
kezdenek a pótlólagos mennyiség átadás-átvételének a feltételeiről figyelemmel a Kbt.
vonatkozó rendelkezéseire.

3.3.

Amennyiben VEVŐ további igazolt földgázigénnyel jelentkezik, ELADÓ vállalja, hogy az
igazolt igények kézhezvételétől számított 14 napon belül VEVŐVEL megkezdi az éves
mennyiség növeléséről az egyeztetéseket.

3.4.

Amennyiben a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz mennyiség leszállítására nem
jön létre megállapodás, vagy a VEVŐ nem kezdeményezett tárgyalást a pótlólagos mennyiség
átadás-átvételének a feltételeiről, akkor a Maximum éves mennyiséget meghaladóan átvett
mennyiség után a VEVŐNEK az adott gázév utolsó napján érvényes áron meghatározott,
jelen Szerződés szerinti kötbért kell fizetnie.

3.5.

Csúcsteljesítmény változtatási igényét a VEVŐ a tárgyi gázévet megelőző gázév január 31-ig
köteles bejelenteni az ELADÓ felé.
Az ELADÓ a VEVŐ által bejelentett változtatási igényének teljesíthetőségét visszaigazoltatja a
rendszerüzemeltetővel és - teljesíthetőség esetén - gondoskodik a rendszerüzemeltetőknél a
megfelelő kapacitás lekötéséről.
Az ELADÓ csak a Szerződésben rögzített – a VEVŐ által biztosított kapacitás lekötés keretei
közötti - igénynek megfelelő rendszerhasználati szerződés megkötésére kötelezhető.
A VEVŐ tudomásul veszi, hogy a bejelentett órai csúcsteljesítmény nem lehet nagyobb, mint a
fogyasztási hely csatlakozási szerződésében rögzített érték.
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4.

A VEVŐ által átvett földgáz ellenértéke

4.1.

A VEVŐ által megvásárolt földgáz kiszámlázásakor, a számlában külön kerül
felsorolásra:
a földgáz ára, amely gázdíjból és a rendszerhasználati díjakból áll,
a számlák kibocsátása napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást
terhelő adók, pótlékok és egyéb hatóságilag előírt fizetési kötelezettségek, amelyek a
Szerződés megkötése időpontjában: ÁFA, energia adó, Get. 138/A § szerinti import
korrekciós tényező, MSZKSZ díj.

4.2.

A gázdíj
A fizetendő gázdíj (PG) a szerződött gázdíj /HUF/MJ/ és a ténylegesen átvett, a fűtőértékkel
korrigált gázmennyiség szorzata.
Szerződött gázdíj ……………….. HUF/MJ

4.3

Rendszerhasználati díjak
A VEVŐ a 4.2 pont szerinti gázdíjon felül – közvetített szolgáltatásként - megfizeti az
ELADÓNAK a földgáznak az átadás-átvételi pontban a 31/2009. (VI.25.) KHEM rendelet
szerinti tarifával számolt és továbbhárított rendszerhasználat - elosztás, szállítás, tárolás (összes
mobil kapacitás, összes kitárolási csúcskapacitás, összes betárolási csúcskapacitás, összes tárolói
forgalmi díjak) és szagosítás – díját.
A Szerződés aláírásakor hatályban levő, fenti rendeletben meghatározott rendszerhasználati
díjtételeket, valamint a rendszerhasználati díj megállapításának módját és az egyes fogyasztási
helyekre megállapított rendszerhasználati díjakat a jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza,
fix összegű kapacitásdíj és forgalmi díj bontásban.
Amennyiben a rendszerhasználati díjtételeket meghatározó hatósági rendelet módosul, úgy az
ELADÓ a 2. sz. mellékletet a változásoknak megfelelően módosítja és jóváhagyatja a
VEVŐVEL.
Ha a VEVŐ teljesítmény lekötése valamely fogyasztási helyen megnövelésre kerül, akkor a
Szerződés 15. pontjában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

5.

A számlázás és a fizetés rendje

5.1.

A számla a hatályos számviteli és adó jogszabályok szerinti formában és tartalommal készül.
Az ELADÓ egy adott havi fogyasztással kapcsolatban kettő számlát állít ki az alábbiak szerint:
- Számla a havi kapacitásdíjról (5.3 pont)
- Tárgyhavi elszámoló számla (5.4 pont)
A számla elkülönítve tartalmazza a földgáz árát és a számla kibocsátás napján hatályos
jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adókat, pótlékokat és egyéb hatóságilag előírt
fizetési kötelezettségeket.

5.2.

Az egyes fogyasztási helyekre külön számlák készülnek.
A számlák átvételi pontonként, az egyes átvételi pontokra megállapított árat tartalmazzák.
Átvételi pontok címe és fax számai a 10. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.
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5.3.

Az ELADÓ számlát bocsát ki HUF-ban a havi kapacitásdíjról a tárgyhót megelőző hónap 6.
naptári napján.
A kapacitásdíjról kiállított számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított ………
nap (ajánlattevő ajánlata szerint), tekintettel a Felek halasztott fizetésben való megállapodására.
A VEVŐ a számlát kizárólag számszaki vagy alaki hiba esetén kifogásolhatja meg.

5.4.

A tárgyhavi elszámoló számlát, amely tartalmazza a gázdíjat, illetve forgalmi rendszerhasználati
díjat, valamint az adó jellegű fizetési kötelezettségeket az ELADÓ a tárgyhónapot követő 15.
naptári napján állítja ki, illetve munkaszüneti nap esetén az azt követő napon.

5.5.

A gázdíj elszámolásának alapja az allokált mennyiségek és a fűtőértékek szorzataként képzett
hőmennyiségek havi összege, amely az energiaadó alapja is.
A rendszerhasználat, forgalmi díj, elszámolásának az alapja a tárgyhavi ténylegesen - gáztechnikai
normál-állapotra átszámított - szállított földgáz mennyiség.
Az elszámoló számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított……… nap
(ajánlattevő ajánlata szerint), tekintettel a Felek halasztott fizetésben való megállapodására.

5.6.

Fizetési késedelem esetén az ELADÓ a késedelmi kamat terhelő levél kiállításának napján
érvényes, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

5.7.

A késedelmi kamatot az erről szóló, késedelmi kamat terhelő levél kézhezvételét követő ………
napon (ajánlattevő ajánlata szerint) belül kell megfizetni.

5.8.

A fizetés az ELADÓ által kibocsátott számlán megjelölt bankszámlaszámra, banki átutalással
történik.

5.9.

A fizetés teljesítésének napja az utalás ELADÓ számlájára érkezésének napja. A banki utalás
költségei a VEVŐT terhelik.

5.10.

Az egyes fogyasztási helyekre vonatkozó számlát, terhelő levelet stb. az ELADÓNAK a 10. sz.
mellékletben megadott címekre kell megküldenie.
A számla, terhelő levél stb. elküldésének módja: postán tértivevényes levélben vagy személyes
kézbesítéssel. Ha a levelet a posta ”nem kereste”, „nem vette át” vagy „ismeretlen”
feljegyzéssel küldi vissza, az szabályszerű kézbesítésnek minősül. A Feleknek a Szerződésben
írt címei mindaddig hatályosak, amíg más címet írásban a fenti módon a másik félnek be nem
jelentenek.

5.11

ELADÓ tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2008.
évi LXXXII tv. 18.§. (5) bek.-kel módosított 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései,
figyelemmel a 2008. évi LXXXII tv. 32.§. (5) bek-re.
A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez
kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti
alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók
között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított
200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a
teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

33

a)
b)

az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések
rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes
ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az
ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra,
illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
5.12

A Felek rögzítik, hogy a VEVŐ a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése
alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját az ELADÓ által benyújtandó
beszedési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése
esetén.

5.13

Számlareklamáció kezelése
A VEVŐ számlakifogást a számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belül kezdeményezhet
levélben, a kifogásolt számlarész indoklásával.
A kifogással nem érintett fizetési kötelezettség az eredeti fizetési határidővel áll fenn. Az
ELADÓ a számlakifogás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül egyeztetni köteles a
VEVŐVEL.
Az egyeztetés napját követő első munkanapon – ha szükséges – a számlával egy tekintet alá eső
okiratot ki kell állítani, és faxon, valamint postán kell megküldeni a VEVŐNEK. A számlával
egy tekintet alá eső okirat fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított ……… nap
(ajánlattevő ajánlata szerint).
Amennyiben a VEVŐ számlakifogással él, a kifogásolt számlát nem küldheti vissza, az
ELADÓ a kifogás felülvizsgálata után, annak jogossága esetén, az eredeti számlára való
hivatkozással számlával egy tekintet alá eső helyesbítő okiratot bocsát ki.

5.14 Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha az ELADÓ
közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével teljesíti a jelen Szerződés szerinti
feladatait.
I.

Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének
időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a VEVŐ illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:
a)

amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kihirdetésre a
lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre
jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;

b)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat
tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa
a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10
%-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük
munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban
nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített
szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és
szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.
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II.

Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1.

Első részlet megfizetése

a)

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően
haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a VEVŐ felé, amely az
általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

b)

Az a) pont szerinti számla ellenértékét VEVŐ a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon
belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(k)nek.

c)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe
vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
azt (annak egy részét) visszatarthatja;

d)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek VEVŐ részére kötelesek átadni a c) pont szerinti
átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató
együttes adóigazolásának másolatát [utóbbit annak érdekében, hogy VEVŐ megállapíthassa,
hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az
alvállalkozónak].

II/2.

Második részlet megfizetése

a)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően
kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár fennmaradó részére
vonatkozó számláikat (az 5.3., illetve 5.4 pontban foglaltak szerint), melyek ellenértékét VEVŐ
a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként
szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A.
§-ára is tekintettel teljesítették.

b)

ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d)
alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti szerződéses
vételár fennmaradó részét a VEVŐ őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha
igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az
I/b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

6.

Elszámolás

6.1. Az ELADÓ és a VEVŐ közötti elszámolás fogyasztási helyenként az alábbiak szerint
történik:
6.1.1. Mérőleolvasás:
• a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében a gázhónapot követő gáznap
reggel 06:00 órakori mérőállások figyelembevételével, havonta, alapvetően a korrektor által
küldött adatok alapján, távleolvasással történik,
• a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó
felhasználók esetében, az elosztó által meghatározott időpontokban, havonta, az elosztó
üzletszabályzatában meghatározottak szerint történik,
• a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, az elosztó által meghatározott
időpontokban, évente egy alkalommal az elosztó üzletszabályzatában meghatározottak
szerint történik.
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6.1.2. Elszámolási, számlázási időszak:
• A 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében 1 gázhónap. Az elszámolás
alapját teljesítési helyenként a VEVŐ részére a Szerződésben rögzített földgáz teljesítmények
és tényleges gáz felhasználások képezik.
• a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó
felhasználók esetében két egymást követő hónapban a rendszeres havi mérőleolvasások
között eltelt időszak.
• A 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás
hiányában, két egymást követő éves mérőleolvasás között eltelt időszak.
A köztes időszakokban havonta, a VEVŐ által leolvasott és a tárgyhó 5-ig az ELADÓnak
megküldött érték az elszámolás alapja. Amennyiben a VEVŐ a leolvasott értéket a fenti
időpontig nem küldi meg akkor a szerződés 1. sz. mellékletében megadott, a tárgyhóra
érvényes várható érték az elszámolás alapja.
7.

Szerződésszegés esetei

7.1. A Felek jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése - így különösen a teljesítés
késedelme vagy elmulasztása - késedelmi kötbér, pótdíj és kártérítés fizetési kötelezettséget
keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a
Szerződésben foglaltak szerint.
7.2. A szerződő Felek a Szerződés 8. pontjában meghatározott mértékű kötbért, kártérítési, illetve
pótdíjat tartoznak fizetni, ha a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik.
7.3. Szerződésszegést követ el az ELADÓ különösen:
• Minőségi Hibás teljesítés,
• a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy jogellenes
korlátozása, ill. szüneteltetése,
• saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre bocsátása
esetén.
7.4. Szerződésszegést követ el a VEVŐ különösen:
• a szerződött, fűtőértékkel korrigált órai teljesítmény engedély nélküli túllépése,
• fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása,
7.5. Nem minősül szerződésszegésnek és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a földgáz átadásátvétel csökkentésének vagy szüneteltetésének oka:
• Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a rendszerirányító vagy a rendszerüzemeltetők
bármelyike rendelt el. A földgáz teljesítmények korlátozási besorolását az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
• A Rendszerirányító nem hagyta jóvá az ÜKSZ-nek megfelelően bejelentett gáznapi
nominálást vagy újranominálást,
• Vis Maior,
• Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás a 6. sz. melléklet szerint,
• Az átadás vagy átvétel jogszerű megtagadása a 13. pontban, illetve a
7. sz mellékletben foglaltaknak megfelelően.
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Gázforrás-hiány esetén a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrend és
szabályozás szerint, a VEVŐre vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás alá vonható
gázteljesítmény mértékéig a VEVŐ ellátása korlátozható.
Amennyiben a Rendszerirányító vagy az érintett rendszerüzemeltető korlátozást vagy
megszakítást rendelt el a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor a
tervezett, de nem engedélyezett szállítás tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó
szabályai szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak egymásnak
fizetési kötelezettséggel. Amennyiben a korlátozás vagy megszakítás harmadik személy által
jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült káraik megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a
VEVŐ az elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor a VEVŐ jogszabályok szerinti pótdíjat
köteles megfizetni az ELADÓNAK.
A VEVŐ nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli gáz átvételét
a VEVŐ visszautasítja, ez az ELADÓ részéről minősül szerződésszegésnek. A szabványon
kívüli gáz mennyiségével csökkenthető az éves mennyiség.
7.6. Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés
Súlyos szerződésszegés esetén a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a Szerződést a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 16. pontban foglalt eljárási szabályok
szerint felmondhatja.
7.6.1.

Súlyos szerződésszegést követ el az ELADÓ, ha saját hibájából:
a. a szerződött Havi Maximális Mennyiségnél kevesebbet ajánl fel,
b. megsérti a 14. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezzel a másik Félnek kárt
okoz,
c. forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy nem
újítható meg,

7.6.2. Súlyos szerződésszegést követ el a VEVŐ, ha saját hibájából:
a. 30 napon túli fizetési késedelembe esik,
b. megsérti a 14. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezzel a másik félnek kárt
okoz,
8.

Kötbér, kártérítés és pótdíjak

8.1. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért, késedelmi kamatot, kártérítést kötnek
ki, valamit pótdíjakban állapodnak meg.
A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem keletkezik sem
kötbérfizetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamat fizetési kötelezettség sem, ekkor
a Minimum szerződött mennyiséget az átadás felfüggesztése miatt át nem adott mennyiséggel
csökkenteni kell.
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8.2.

Kötbérfizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szerződésszegésen túlmenően a
szerződésszegő Fél felróhatósága is.

8.2.1

Alulszállítás esetén:
(i)
a kötbér alapja: az Alulvételezett vagy Alulszállított földgáz nettó értéke
(ii)
a kötbér mértéke: a kötbéralap 50 %-a
8.2.2 Túlvételezés
(i)
a kötbér alapja: a Túlvételezett földgáz nettó értéke
(ii)
a kötbér mértéke: a kötbéralap 25 %-a
8.2.3

Nem megszakítható teljesítménynek az ELADÓ hibájából csökkentése esetén:
(i)
a kötbér alapja: a teljesítmény csökkenés miatt le nem szállított mennyiség
(ii)
a kötbér mértéke: az érintett mennyiség nettó értékének 25 %-a.

8.3.

A kötbért HUF-ban kell kiszámítani és megfizetni.

8.4.

A kötbért érvényesítő fél a kötbér összegéről számla kiállítására kötelezett a másik fél részére.
A számlában foglalt fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén a VEVŐ jogosult
kötbérigényét, valamint a számla késedelmes benyújtásából eredő minden egyéb költséget
(önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.) az ELADÓ által nyújtott teljesítési biztosíték
terhére érvényesíteni és annak összegéből a Felek elszámolása keretében levonni.

8.5.

Kártérítés:
Amennyiben az ELADÓ a jelen Szerződéstől jogellenesen egyoldalúan elállna, a Szerződéses
időszak hátralevő részére a teljes lekötött Havi Várható Mennyiségek árát a VEVŐ felé az
elállás napján érvényes Szerződés szerinti áron ki kell egyenlítenie.
A Felek a kártérítési kötelezettség egyéb eseteit és mértékét a Ptk. vonatkozó rendelkezései
szerint bírálják el, kivéve, ha azokról a jelen Szerződés eltérően rendelkezik.
Mindkét Fél azonnal köteles értesíteni a másik Felet bármely olyan követelésről vagy eljárásról,
amely a másik Felet a jelen Szerződés kapcsán érintheti. Ezen értesítést, az azt követő lehető
legrövidebb időn belül meg kell küldeni, hogy az adott Fél tudomást szerzett ilyen követelésről
vagy eljárásról.

8.6

Pótdíj:
A VEVŐ pótdíj fizetésére köteles az ELADÓ részére, az Éves Csúcsteljesítmény túllépése
esetén.
A pótdíj mértéke a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI.25.)
KHEM rendelet alapján határozandó meg.
A pótdíjat a VEVŐ a pótdíjról kiállított számla kézhezvételétől számított 20 banki napon belül
köteles az ELADÓ részére megfizetni.
A pótdíj meg nem fizetésének következményei azonosak a gázvételár hátralék
következményeivel azzal, hogy a biztosíték összege az addig fizetésre kerülő legmagasabb
pótdíj összegével azonos.
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9.

A nem megszakítható szolgáltatás feltételei

9.1. Az ELADÓ a szerződött, nem megszakítható órai földgáz teljesítmény maximumát a Szerződés
teljes időtartama alatt köteles a VEVŐ rendelkezésére bocsátani, kivéve:
• Korlátozás, melyet a Rendszerirányító vagy az Elosztó rendel el,
• a Rendszerirányító által allokált gázmennyiség, amennyiben kevesebb, mint a nominált
igény,
• Vis maior
• Előzetesen megállapodott karbantartás esete és időtartama.
9.2.

Előzetesen megállapodott karbantartás miatt a szolgáltatást az ELADÓ kizárólag a Szállító és
az Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése mértékéig
csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az ELADÓ közreműködik a gázkimaradással járó
karbantartások időtartamának minimálisra csökkentésében, a gázszolgáltatás folyamatosságát
biztosító provizórium kiépítését is beleértve.

10.

A földgáz mennyiség mérése
A földgáz mennyiségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

11.

A földgáz minőségi jellemzői – a minőség mérése

11.1. A VEVŐ részére leszállított földgáz minőségének meg kell felelnie az MSZ 1648:2000 szabvány
2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak.
11.2. A VEVŐ tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges fűtőérték változást.
A szerződött fűtőértéket a 4/b sz. melléklet tartalmazza.
Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke - mint minőségi elem - szempontjából, ha az
kívül esik a szerződött fűtőérték ±5%-os sávján, kivéve a „vis major” esetét.
11.3. A földgáz fűtőértéke és további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes ÜKSZ,
valamint a Szállító és az Elosztó Üzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi pontokhoz
rendelt jellemzőknek.
11.4. A földgáz minőségmérés eljárási rendjét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
12.

Átadás-átvételi pont

12.1. Az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja a VEVŐt kiszolgáló és az
Elosztó/VEVŐ tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz
tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a VEVŐre.
13.

A teljesítés jogszerű megtagadása
Az eljárást és a feltételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza.
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14.

A Felek általános kötelezettségvállalásai

14.1. A VEVŐ mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ rendelkezéseit. A VEVŐ
vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-átvételi tevékenységét az ELADÓ felé
fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét.
14.2. Az ELADÓ mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, az ÜKSZ-nek, a működési
engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek rendelkezéseit. Az
ELADÓ vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-kereskedelmi és határon keresztüli
földgázszállítási tevékenységét a VEVŐ felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági
intézkedések esetét.
14.3. Értesítés és intézkedés
Az ELADÓ mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben általában elvárható
magatartást köteles tanúsítani:
• A Szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a VEVŐt köteles haladéktalanul
értesíteni,
• A Szerződés teljesítése érdekében köteles megtenni minden tőle elvárható intézkedést.
14.4. A Felek a Szerződés aláírása után egyeztetik a Szerződés teljesítését befolyásoló
rendszerkarbantartások időpontját, legkésőbb a kihirdetést követő 30 napon belül. Emellett
üzemzavar esetén mindenben együttműködnek a közös kárenyhítés érdekében.
14.5. ELADÓ szerződéses kötelezettségeinek alvállalkozó igénybevételével történő teljesítésére az
Ajánlatában foglaltak szerint jogosult. ELADÓ szerződéses kötelezettségeinek teljesítését
dokumentálni köteles.
15.

A Szerződés módosítása
A Szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható, a Kbt. 303. §-ában foglalt
előfeltételek fennállása esetén.

16.

A Szerződés felmondása, illetve megszűnése

16.1. A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető, ha:
a) az ELADÓ ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésére kerül sor, vagy
végelszámolás alá kerül,
b) amennyiben bármelyik Fél a jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit ismételten
vagy súlyosan megszegi (a jelen Szerződés 7.6 pontjában foglalt esetekben)
c) ha a Hivatal az ELADÓ működési engedélyét jogerősen visszavonja.
16.2. A rendkívüli felmondás esetén az érintett Felet a szerződésszerű teljesítésre harminc (30) napos
póthatáridő kitűzésével fel kell hívni, melynek eredménytelen eltelte esetén a Szerződés a naptári
hónap végére, 15 nap felmondási idővel szűnik meg.
16.3. Bármelyik fél jogosult a Szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha valamely vis
maior esemény 30 naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan, megszakítás nélkül
fennáll.
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17.

Átruházás

17.1. Egyik Fél sem ruházhatja át, vagy adhatja tovább a jelen Szerződésben rögzített jogait és
kötelezettségeit harmadik félre a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül, az egymással szembeni
elismert pénzköveteléseik engedményezése kivételével. Kivétel ez alól, ha az ELADÓ az őt
közvetve vagy közvetetten tulajdonló cégre vagy annak leányvállalatára ruházza át jogait, illetve
kötelezettségeit.
17.2. A Felek személyében bekövetkező változás a szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem
annak nyújtása, sem az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében.
17.3. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást előzetesen tájékoztatni.
18.

Részleges érvénytelenség

18.1. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései – beleértve a szerződés mellékleteit –
érvénytelenekké válnak vagy hatályukat vesztik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
19.2. A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelenné vált, vagy hatályukat vesztett
rendelkezéseket azok gazdasági eredményét tekintve lehetőség szerint egyenértékű
rendelkezésekkel érvényes módon helyettesítik, amennyiben ez törvényes rendelkezésekkel nem
ellenkezik.
19.

Jogról való lemondás

Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben foglalt jogaival a
Szerződés rendelkezései szerint nem él,
• ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve
• az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a jogról lemondó Fél szabályszerűen
felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat
hiányában.
A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás bármely Fél általi
elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy más haladék vagy engedmény nem
értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok
érvényesítéséről vagy elfogad bármely más, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést.
20.

Titoktartás

20.1. A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes
körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a VEVŐre vonatkozó valamennyi titoktartási
rendelkezést betartani. A Szerződéssel összefüggésben álló, a VEVŐvel kapcsolatban
tudomására jutott bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak előzetes
írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a VEVŐ –
kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal jogosult a Szerződést felmondani.
20.2. ELADÓ tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén
kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult
ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök
nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges
tartalmáról történő tájékoztatást.

41

21.

Teljesítési biztosíték

Az ELADÓ a Szerződésből eredő kötelezettségeinek biztosítékaként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió
forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, [*] formájában VEVŐ részére, mely jelen Szerződés 12.
számú mellékletét képezi.
A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 53/A. §-ában foglaltak szerint, a teljesítési biztosíték a VEVŐT illeti, ha
az ELADÓ a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályának megszűnését követően egymással elszámolnak és ennek
keretében egyeztetik a teljesítési biztosíték összegéből való esetleges levonásokat is.
22.

Vitás kérdések rendezése

22.1

A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti rendezésére. Ennek sikertelensége esetén a
Polgári Perrendtartás rendelkezési az irányadóak.

21.2

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

23.

Vegyes rendelkezések

23.1. A Felek kölcsönösen törekednek a jelen Szerződés szerinti földgáz szolgáltatás során fellépő
bármilyen kérdés jóhiszemű és konstruktív kezelésére.
23.2. A VEVŐ az ELADÓTÓL vásárolt földgázt csak Magyarországon használhatja fel, és nem
adhatja tovább a telephelyen kívül az ELADÓ előzetes hozzájárulása nélkül.
23.3 A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a VEVŐ által a Szerződés tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, az ELADÓ hivatkozott közbeszerzési
eljárásra benyújtott ajánlata, valamint a Szerződés mellékletei, melyek a 24. pontban kerültek
felsorolásra.
24.

Mellékletek felsorolása

Jelen Szerződés az alább felsorolt 12 (tizenkettő) darab melléklettel együtt érvényes.
1.
2.
3.
4.
5.

sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:

VEVŐ telephelyenkénti gázigényei
A rendszerhasználati (RHD) kapacitásdíj és forgalmi díjak
A földgáz mennyiség mérése és dokumentálása
A földgáz minőségének mérése és dokumentálása
Az egyes fogyasztási helyek korlátozási besorolása, melyet Felek
közösen töltenek ki a jelenlegi korlátozási besorolásaiknak megfelelően
Karbantartás
A teljesítés jogszerű megtagadása
ELADÓ kapcsolattartói
VEVŐ kapcsolattartói
Számlázási adatok fogyasztási helyenként
RHD díjak számítási módja
Teljesítési biztosíték
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Jelen Szerződés öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek –
mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2011. …………… „….”

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
VEVŐ

[*]
[*]
[*]
ELADÓ

Ellenjegyzem:
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Szerződés 1. sz. melléklete

VEVŐ telephelyenkénti éves gázigényei

Maximum
ezer
m3

Várható
ezer m3

Minimun
ezer m3

m3

1

OEP

336

280

235

196

2

Siófok

18

15

12

10

3

Római Apartman

6

5,3

3,5

4

4

Római Üdülő

3,6

2,7

1,7

4

5

Lakitelek-Tőserdő

2,8

1,9

0,9

4

6

Igal

2,5

1,6

1,2

4

7

Tapolca

4,9

3,9

2,9

4

8

Cegléd Kosárhegyi

46,2

29,6

22,8

65

ÖSSZESEN

420

340

280
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Szerződés 1/1 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Központi épület
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
40.0
33.0
26.0
38.0
32.0
27.0
61.0
51.0
44.0

Október
November
December

Lekötött
Max.ezer Min.ezer kapacitás

egnm3

egnm3 gnm3/óra
3
3
3

0
0
0

196
196
196

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

62.5
51.5
40.5
21.5
9.0
4.0

52.0
43.0
34.0
19.0
7.0
3.0

44.0
35.0
30.0
15.5
6.0
2.5

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

196
196
196
196
196
196

4.0
4.0
336.0

3.0
3.0
280.0

2.5
2.5
235.0

3
3

0
0

196
196
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Szerződés 1/2 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Siófoki Üdülő
8600 Siófok Batthyány u. 16.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.5
0.4
0.3
1.0
0.8
0.6
2.5
2.1
1.7

Október
November
December

Névleges
mérő
telj.
Max.ezer Min.ezer

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.300
0.300
0.300

0
0
0

10
10
10

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

1.7
1.7
3.0
1.9
3.0
0.8

1.5
1.4
2.5
1.6
2.6
0.5

1.2
1.2
2.0
1.3
2.1
0.4

0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300

0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10

0.7
1.2
18.0

0.6
1.0
15.0

0.5
0.7
12.0

0.300
0.300

0
0

10
10
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Szerződés 1/3 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Római parti Üdülő - Apartman
1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
Havi gázigények
Napi gázigények
Névleges
Max. Várható Min Max.ezer Min.ezer mérő telj.
ezer
ezer
ezer
egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 gnm3/óra
2010-2011
0.7
0.50
0.3
0.100
0
4
0.9
0.70
0.5
0.100
0
4
0.9
0.80
0.5
0.100
0
4

Hónap

Október
November
December
2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus

0.9
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4

0.80
0.70
0.30
0.30
0.30
0.30

0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1

0.30
0.30

0.2
0.2

0.100
0.100

0
0

4
4

Összesen

6.0

5.3

3.5
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Szerződés 1/4 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Római parti Üdülő
1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.4
0.30
0.2
0.4
0.30
0.2
0.2
0.10
0.1

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.050
0.050
0.050

0
0
0

4
4
4

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.4
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4

0.30
0.20
0.10
0.10
0.40
0.30

0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.4
0.4
3.6

0.30
0.30
2.7

0.2
0.1
1.7

0.050
0.050

0
0

4
4

48

Szerződés 1/5 sz. melléklete

Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége
Lakiteleki Üdülő
6065 Lakitelek, Tisza u. 11.
Havi gázigények
Max.
ezer

Hónap

Várható
ezer

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.2
0.10
0.1
0.3
0.20
0.2
0.4
0.30
0.1

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.050
0.050
0.050

0
0
0

4
4
4

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2

0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1
2.8

0.00
0.10
1.9

0.0
0.0
0.9

0.000
0.050

0
0

4
4
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Szerződés 1/6 sz. melléklete

Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Somogy Megyei Kirendeltsége
Igali Üdülő
7275 Igal, Rákóczi Ferenc tér 27.
Havi gázigények
Napi gázigények
Névleges
Max. Várható Min Max.ezer Min.ezer mérő telj.
ezer
ezer
ezer
egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 gnm3/óra
2010-2011
0.2
0.10
0.1
0.060
0
4
0.3
0.20
0.2
0.060
0
4
0.3
0.20
0.2
0.060
0
4

Hónap

Október
November
December
2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0

0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1

0.10
0.10

0.0
0.0

0.060
0.060

0
0

4
4

2.50

1.60

1.20
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Szerződés 1/7 sz. melléklete

Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Veszprém Megyei Kirendeltsége
Tapolcai Üdülő
8300 Tapolca, Arany János u. 3.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.1
0.05
0.1
2.4
1.40
1.5
0.6
0.40
0.4

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.080
0.080
0.080

0
0
0

4
4
4

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.6
0.5
0.2
0.1
0.1
0.1

0.50
0.50
0.10
0.10
0.00
0.00

0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
0.000

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1
4.9

0.05
0.80
3.9

0.0
0.1
2.9

0.000
0.080

0
0

4
4
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Szerződés 1/8 sz. melléklete

Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Pest Megyei Kirendeltsége
Ügyfélszolgálati Iroda
2700 Cegléd, Kosárhegyi u. 3.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
3.0
2.20
1.5
9.0
2.00
1.5
9.0
7.30
5.5

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.900
0.900
0.900

0
0
0

40
40
40

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

7.0
7.0
7.0
2.2
1.0
0.0

5.00
5.00
5.20
2.00
0.50
0.00

4.2
4.2
3.8
1.5
0.3
0.0

0.900
0.900
0.900
0.900
0.900
0.000

0
0
0
0
0
0

40
40
40
40
40
40

0.0
1.0
46.20

0.00
0.40
29.60

0.0
0.3
22.80

0.900
0.900

0
0

40
40
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Szerződés 2. sz. melléklete
A rendszerhasználati (RHD) kapacitás díj és forgalmi díjak

Rendszerhasználati díjak
Fogyasztási hely
1
2
3
4
5
6
7
8

OEP
Siófok
Római Apartman
Római Üdülő
Lakitelek-Tőserdő
Igal
Tapolca
Cegléd Kosárhegyi

Fogyasztási hely címe
1139 Budapest, Váci út 73/A
8600 Siófok, Batthyány u. 16.
1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
6065 Lakitelek, Tisza u. 11.
7275 Igal, Rákóczi Ferenc tér 27.
8300 Tapolca, Arany János u. 3.
2700 Cegléd, Kosárhegyi u. 3.

RHD kapacitásdíj
HUF/hó

RHD forgalmi díj
HUF/MJ

Szerződés 3. sz. melléklete
A földgáz mennyiség mérése és dokumentálása
1.

A mennyiségmérés és kiértékelés az idevonatkozó MSZ ISO szabványok szerint történik. Az
átadott földgáz mennyiségének és minőségének mérése és kiértékelése a mérésügyi törvény és az
érvényes szabványok alapján, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban:
MKEH) által elfogadott vagy előírt eszközökkel és módszerekkel történik.
Az átadott gázmennyiség meghatározása a fenti műszaki előírások és az MSZ 2373 szabvány
szerint 288,15°K (15 °C) hőmérséklet és 101,325 kPa nyomás referencia körülményeken
értelmezett gnm3-ben történik.
Az átadott földgáz mennyiségmérése az Elosztó/VEVŐ tulajdonában lévő mennyiségmérő
műszerrel történik. A mennyiségmérés elvárható pontossága az MKEH által megállapított
értéknek felel meg. A mennyiségmérő és tartozékai rendszeres mérésügyi ellenőrzéséről a mérő
tulajdonosa köteles gondoskodni.

2.

A mérő tulajdonosa biztosítja, hogy az elszámoláshoz használt mérőberendezések - a teljes
mérőkör minden eleme (mérőszakasz és műszerek) mindenkor kielégítik a hivatkozott
szabványok és az MKEH előírásait (teljes körűen vizsgált mérőkör). Az elszámoló
mérőműszerek meghibásodása esetén, amennyiben nem áll rendelkezésre helyettesítő mérő, az
érintett időszakra vonatkozóan a gázmennyiség elszámolása a VEVŐ és az ELADÓ
megállapodása alapján történik.

3.

A VEVŐ az Elosztó tulajdonában lévő elszámoló mérőrendszert ill. a mérőrendszer elemeit az
ELADÓ és a mérőrendszer üzemeltetője szakembereinek jelenlétében bármikor ellenőrizheti, és
a cégjegyzési joggal rendelkezők által aláírt iratban kérheti azok rendkívüli ellenőrzését. Ha a
rendkívüli ellenőrzés során a mérőrendszer elemeinek hibája nem haladja meg a vizsgálati
bizonyítványban megengedett értéket, akkor a vizsgálat költségei a VEVŐt terhelik.
A VEVŐ az Elosztó tulajdonában lévő elszámolási mérőrendszer dokumentációjába, valamint
az elszámolás alapját képező mennyiségi/minőségi paraméterek dokumentumaiba folyamatosan
betekinthet, azokból másolatot kérhet.
Az ELADÓ a VEVŐ tulajdonában lévő elszámoló mérőrendszert ill. a mérőrendszer elemeit az
Elosztó és a VEVŐ szakembereinek jelenlétében bármikor ellenőrizheti, és a cégjegyzési joggal
rendelkezők által aláírt iratban kérheti azok rendkívüli ellenőrzését. Ha a rendkívüli ellenőrzés
során a mérőrendszer elemeinek hibája nem haladja meg a vizsgálati bizonyítványban
megengedett értéket, akkor a vizsgálat költségei az ELADÓt terhelik.

Az ELADÓ a VEVŐ tulajdonában lévő elszámolási mérőrendszer dokumentációjába, valamint
az elszámolás alapját képező mennyiségi/minőségi paraméterek dokumentumaiba folyamatosan
betekinthet, azokból másolatot kérhet.
4.

Mérőleolvasás és jegyzőkönyvezés
4.1. Az elszámoló mérők leolvasása elektronikus távleolvasással vagy helyszíni leolvasással
történik. A VEVŐ és az ELADÓ megállapodhatnak abban, hogy esetenként, előzetes
értesítés mellett helyszíni, személyes mérő leolvasást tartanak.
4.2. A havi rendszeres mérő leolvasások alkalmával a mérőállásokat a gázhónap első gáznapja
reggel 06:00 időpontra érvényes mérőállás adatok rögzítésével kell jegyzőkönyvezni.
4.3. Rendkívüli mérő leolvasást a másik Fél előzetes értesítése mellett bármelyik Fél kérhet.
4.4. A mérő leolvasásról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek legalább a következő adatokat
kell tartalmaznia:
• a mérő azonosító adatai,
• a mérő leolvasás időpontja és módja (távleolvasás, helyszíni leolvasás),
• a mérőn leolvasott mennyiség,
• korrektoron leolvasott korrigált és üzemi mennyiség,
• a mérő leolvasást aláíró személyek olvasható neve és aláírása.
4.5. A VEVŐ írásban hatalmazza fel a mérő leolvasási jegyzőkönyv aláírására jogosult
személyeket. A felhatalmazás egy példányát előzetesen meg kell küldeni az ELADÓnak.
4.6. Az ELADÓ helyett az Elosztó jár el a mérő leolvasásnál és jegyzőkönyvezésnél.
4.7. Ha a VEVŐ vagy felhatalmazottja bármilyen okból nem írja alá a jegyzőkönyvet, akkor az
ELADÓ megbízottjának ezt a tényt rá kell vezetni a jegyzőkönyvre. Ebben az esetben is a
jegyzőkönyv alapján készül el és kerül kibocsátásra az (ideiglenes) elszámoló számla.
4.8. VEVŐ képviselője a jegyzőkönyvön kifogást emelhet a leolvasott mennyiséggel vagy az
üzemi paraméterekkel kapcsolatban. A kifogás kivizsgálására az ELADÓ 8 munkanapon
belül intézkedik. A Felek a vitatott adatokat 8 napon belül megvizsgálják, és az eredmények
alapján döntenek. A korrekció alá vont időszak a hibás mérések igazolható időtartama. Ha
ez nem állapítható meg, akkor az ellenőrzéstől az utolsó olyan mérésig lehet a
visszamenőleges korrekciót elvégezni, melyre a VEVŐ észrevételt illetve reklamációt nem
jelzett.
4.9. A VEVŐt a mérő leolvasási jegyzőkönyvi feljegyzés nem jogosítja fel az ideiglenes
elszámoló számla ellenértékének visszatartására.
4.10. A vitatott adatokról lefolytatott egyeztetés lezárása után - a 4.8 pontban megjelölt 8 napos
vizsgálati határidő leteltét követő 8 napon belül az ELADÓ számlahelyesbítést bocsát ki,
amely az ideiglenes elszámoló számlával együtt a végleges elszámolást jelenti.
Amennyiben a hibás mérés miatt emelt kifogás következtében a Felek valamelyike
megalapozatlanul használta a másik Fél pénzét, úgy a késedelmi kamat számítása a Ptk.
szerint történik.
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Szerződés 4. számú melléklete
A földgáz minőségének mérése és dokumentálása
1.

A gázminőségi adatokat az ELADÓ az alábbiak szerint biztosítja a VEVŐ részére:
Az ÜKSZ szerinti végleges allokációt követően az ELADÓ kötelezettséget vállal arra, hogy
VEVŐ kérésére a földgáz összetételét, főbb fizikai jellemzőit (fűtőérték, relatív sűrűség, Wobbeszám) napi átlagértékben, a súlyozott fűtőértéket, súlyozott karbonszámot havi átlagértékben,
havonta megküldi a VEVŐ részére.

2.

Az ELADÓ és a VEVŐ között havi rendszerességgel felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv, ami a
számlázás alapját képezi, tartalmazza a leolvasott időszak súlyozott átlag fűtőértékét. A súlyozott
átlag fűtőérték a napi átvett m3-ben kifejezett gázmennyiség és a napi átvett MJ-ban kifejezett
hőmennyiség havi összegeinek a hányadosaként kerül meghatározásra.

3.

Ha az ELADÓ által felajánlott, a szerződött minőségtől eltérő minőségű földgáz átvételét a
VEVŐ elutasítja, akkor az át nem vett eltérő minőségű földgáz mennyiségét az átvételi
kötelezettségből le kell vonni.

4.

A gázminőség egyes jellemzőire vonatkozó reklamáció esetén a VEVŐNEK az alábbiak szerint
kell eljárnia:
•
írásban közli kifogását az ELADÓVAL. Ha felvetését az ELADÓ írásban nem ismeri el,
akkor a kifogásolt gázból mintát kell venni,
•
a gázból 3 db 500-1000 cm3-es gáz mintavevőbe kell mintát venni. Az edényeken fel kell
tüntetni a mintavétel időpontját, és az aktuális műszer mintavételkor mérési eredményét,
•
a mintavétel tényről az ELADÓT értesíteni kell és amennyiben igényt tart saját vizsgálati
anyagra, részére egy mintát biztosítani kell,
•
ha az ELADÓ saját mérése alapján sem ismeri el a kifogás jogosságát, illetve mérést nem
végez, 2 mintát - döntő vizsgálat céljából - egy a felek által megállapodott és a Szállító által
elfogadott NAT (Nemzeti Akkreditációs Testület) akkreditációval rendelkező laborba kell
szállítani.
A mérés eredménye mindkét félre kötelező.
A vizsgálati költségeket az a Fél fizeti, amelyik Fél a mérése alapján elmarasztalható.

5.

Mérőrendszerek ellenőrzése , reklamáció:
A VEVŐ bármikor kérheti a mennyiségi és a minőségi mérőrendszer rendkívüli vizsgálatát. Ha a
rendkívüli vizsgálat során a mérőrendszer elemeinek hibája nem haladja meg a vizsgálati
bizonyítványban megengedett értéket, akkor a vizsgálat költségei a VEVŐt terhelik.
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Szerződés 5. sz. melléklete
Az egyes fogyasztási helyek korlátozási besorolása
A gázszolgáltatásról szóló jogszabály meghatározza azokat a jogi kereteket, melyek között az ELADÓ
a gázszolgáltatásban fellépő rendkívüli helyzet kezelésére intézkedéseket tehet a gázrendszer
üzemállapotának fenntartására. A korlátozás a MEH által jóváhagyott korlátozási menetrend szerint
kerül végrehajtásra.
A törvény által meghatározott kategóriák figyelembevételével a VEVŐ által lekötött teljesítmények
korlátozási besorolása a következő:
Fogyasztási hely

I. II. III.

IV.

V. VI. VII.
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VII. – hez
szükséges
időtartam

VIII.

Nem
korlátozható

Összesen

Szerződés 6. sz. melléklete
Karbantartás
1.

Az ÜKSZ szerinti karbantartási munkákon kívül az ELADÓ nem rendelkezik karbantartási
igénnyel.

2.

Az ELADÓ, a Szállító és az Elosztó által tervezett TMK időpontjáról a VEVŐT az értesítés
kézhezvételét követő 2 munkanapon belül, de lehetőleg a TMK időpontját legalább 15 nappal
megelőzően köteles tájékoztatni a VEVŐT, és egyeztet a TMK időpontnak a VEVŐ érdekeit
figyelembe VEVŐ esetleges módosításairól.

3.

Üzemzavari, ill. időközben felmerülő karbantartási igény esetén a Felek egymást értesítik, amint a
leállás szükségessége ismertté válik, és ebben az esetben is törekednek a szolgáltatás
folytonosságát legkevésbé érintő megoldásra.
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Szerződés 7. sz. melléklete
A teljesítés jogszerű megtagadása
1.

Az ELADÓ vagy a VEVŐ részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést: a feltételek
helyreállásáig, ha működési körén kívül eső rendkívüli esemény következtében az átadás-átvétel
feltételei megszűntek.

2.

A VEVŐ részben vagy egészben megtagadhatja az átvételt:
Minőségi hibás teljesítés esetén, ha a Szerződésben kikötött minőségtől az ott meghatározott
mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A minőségi hiba időtartama pedig az az időszak, mely a
vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi
hiba megszüntetésének - vagy a szerződés módosításának – napjáig tart.
Minőségi hibás teljesítés esetén amennyiben a minőség olyan mértékben romlik, hogy az a
VEVŐNÉL felhasználhatatlan, vagy ebből kár vagy elmaradt haszon keletkezik, akkor a
minőségi hibából adódó kárigényeket a Felek a kártérítés szabályai szerint rendezik.

3.

Az ELADÓ részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést:
•
•

Gázforrás-hiány esetén a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrend és
szabályozás szerint, a VEVŐre vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás alá
vonható gázteljesítmény mértékéig.
Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az alábbi sorrendiség betartása mellett:
1.
8 banki nap fizetési késedelem esetén az ELADÓ fizetési felszólítást küld a
VEVŐnek,
2.
a VEVŐ – a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított - 8 banki napon belül
köteles a fizetési felszólításnak megfelelő tartozást kifizetni, és erről az ELADÓt
értesíteni,
belül
3.
amennyiben a tartozás kifizetése a fentiekben megadott
határidőn
nem történik meg, úgy az ELADÓ a teljesítést jogszerűen megtagadhatja,
mindaddig, míg a teljes hátralék – kamataival együtt – az ELADÓ számlájára be
nem érkezik.
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Szerződés 8. sz. melléklete

Eladó kapcsolattartói
Felhasználási hely

Kapcsolattartó neve
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E-mail cím

Telefonszám

Szerződés 9. sz. melléklete

Vevő kapcsolattartói
Felhasználási hely

Kapcsolattartó neve
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E-mail cím

Telefonszám

Szerződés 10. sz. melléklete

Számlázási adatok fogyasztási helyenként

Fogyasztási hely
neve, címe

POD azonosító

Számlázási név
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Számlázási cím

Számla
benyújtásának
címe

Szerződés 11. sz. melléklete
RHD díjak számítási módja
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VII.
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
MELLÉKLETEI
AD. 1. számú melléklet
AJÁNLATI LEVÉL
(nyilatkozat)

Tisztelt Ajánlatkérő!
„Az OEP és kezelésében lévő ingatlanjai földgázellátásának biztosítása” tárgyú közbeszerzési
eljárás Ajánlattevőjeként – a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján – ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan,
hogy az Ajánlati felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációban foglalt feltételeket
megismertük és elfogadjuk.
Ennek megfelelően ajánlatot teszünk az Ajánlati felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt
adatlapokban szereplő, a dokumentációban, valamint az ajánlatunkban meghatározott
követelményeknek megfelelő, az Ajánlati felhívás II.1.5. pontjában meghatározott teljes ellátás alapú
földgáz, 2011. 10. 01. 6:00 órától, 2012.07. 01. 6:00 óráig tartó időszakban, 280.000 m3 + 50 %
mennyiségben történő szerződéses feltételek szerinti eladására.
Ajánlatunk nyertesként való kiválasztása esetén a szerződést az ajánlatkérővel az ajánlati felhívásban
rögzített időpontban megkötjük, és az ajánlatunk szerinti ellenszolgáltatásért szerződésszerűen
teljesítjük.
Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

..................................... 2011.

................................. ..........
……................................
cégszerű aláírás
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AD. 2. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)
Ajánlattevő neve:

……………………………………..

Székhelye:

……………………………………..

Postacíme:

……………………………………..

Kapcsolattartó neve:

…………………………………….

Telefon száma:

……………………………………..

Telefax száma:

……………………………………..

E-mail címe:

……………………………………..

1. Fajlagos gázár (a 8. számú melléklet 14. sorában szereplő adat szerint):
.
Fajlagos gázár nettó

…………………………………… nettó HUF/m3

2. A Kbt. 305. §. (3) g) pontja szerinti ellenszolgáltatás teljesítésének halasztására megajánlott
naptári napok száma (nap)
……………… nap
..................................... 2011.

................................. ..........

……................................
cégszerű aláírás
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AD. 3. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 60. §. (1) bek. a-i) pontjairól
Alulírott, mint a
(cégnév)
(székhely)
kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az
alábbiakban felsorolt kizáró okok hatálya alá:
60. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő
(alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a
jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5)
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az
európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési
késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási,
illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az
ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
Dátum:
cégszerű aláírás
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AD. 3/1.. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 61. §. (1) bek. a-d) pontjairól
Alulírott, mint a
(cégnév)
(székhely)
kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban
felsorolt kizáró okok hatálya alá:
61. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem
régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás
során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél
nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Dátum:
cégszerű aláírás
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AD. 3/2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. §. (1) bek. a-b) pontjairól
Alulírott, mint a
(cégnév)
(székhely)
kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban
felsorolt kizáró okok hatálya alá:
62. § (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést
vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §]
teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek
következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal
érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen
az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4)
bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5)
bekezdése szerinti rangsorolása.

Dátum:

cégszerű aláírás
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AD. 4. számú melléklet

NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRŐL
Alulírott................................................., mint Ajánlattevő nyilatkozunk, hogy bankszámláinkat az alábbi
pénzintézetek vezeti:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
A felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél bankszámlát nem vezettetünk.
A felsorolt pénzintézetektől származó az Ajánlati felhívásban leírt tartalommal rendelkező igazolásokat
jelen nyilatkozatunkhoz csatoltuk.

..................................... 2011.

................................. ..........

……...........................
cégszerű aláírás
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AD. 5. számú melléklet
REFERENCIA ADATLAP

Teljesítés Teljesítés
helye
ideje

Szerződést kötő
másik fél
megnevezése

A szerződés
tárgya

Ellenszolgáltatás
összege/
szerződés
mennyiségére utaló
egyéb adat

1.
2.
3.

A fenti adatokat a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 68.§ (1) bekezdésének
megfelelően kérjük igazolni!

..................................... 2011.

................................. ..........

……................................
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AD. 6. számú melléklet
Nyilatkozat
(Kbt. 71. §. (1) bekezdés a) b) c) d) pontja)
Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő
neve, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 71. §. (1) bekezdése alapján az
alábbi nyilatkozatot teszem:
71. § (1) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
Teljesítési rész aránya a közbeszerzés értékéből
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..

…………….. %
…………….. %
…………….. %

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit)
és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
Alvállalkozóink az alábbiak: Név, székhely:
.

1.…………………………………….
2.…………………………………….
Teljesítési rész aránya a közbeszerzés értékéből
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..

…………….. %
…………….. %
…………….. %

c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrás szervezetet kívánjuk igénybe venni:
…………………………………..
Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjainak megjelölése:
…………………………………………………….
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.
Az alkalmassági feltétel, AF. szerint megjelölése, melynek teljesítése iránt az ajánlattevő a 10 %
alatti alvállalkozót a teljesítésbe bevonja.
……………………………………………………………………………………….
Dátum
………………………………
cégszerű aláírás
*megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendők!
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AD. 7. számú melléklet
NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
Alulírott ................................., mint Ajánlattevő kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője
nyilatkozom a Kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(továbbiakban: Kkvt.), valamint a Kbt. 70.§-ának (2) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk a Kkvt.
szerint: *
mikro-vállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

..................................... 2011.

................................. ..........

……................................
cégszerű aláírás
*Megfelelőt kérjük aláhúzni!
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AD. 8. számú melléklet
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁRTÁBLÁZAT
(az Ajánlati felhíváshoz és dokumentációhoz)

Telephely

Várható
gázfelhasználás
m3

1

OEP

2

Siófok

3

PG gázár
HUF/MJ
HUF/m3

RHD
kapacitásdíj
HUF

RHD forg.

HUF/hó

HUF/MJ

HUF/m3

HUF

235 000

0.000

0.000

0

0.000

0

12 000

0.000

0.000

0

0.000

0

Római Apartman

3 500

0.000

0.000

0

0.000

0

4

Római Üdülő

1 700

0.000

0.000

0

0.000

0

5

Lakitelek-Tőserdő

900

0.000

0.000

0

0.000

0

6

Igal

1 200

0.000

0.000

0

0.000

0

7

Tapolca

2 900

0.000

0.000

0

0.000

0

8

Cegléd Kosárhegyi

22 800

0.000

0.000

0

0.000

0

9.

ÖSSZESEN

280 000

10.

Összesen gázdíj

HUF

11.

Összesen RHD kapacitásdíj

HUF

12.

Összesen RHD forgalmi díj

HUF

0

13

Összesen költség

HUF

0

14.

Fajlagos gázár / HUF/m3

0
0

0.000

AD. 9. számú melléklet
TELEPHELYI GÁZADATOK HAVI BONTÁSBAN
(az Ajánlati felhíváshoz és dokumentációhoz Excel file-ban külön mellékelt táblázat)
AD. 9/1 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Központi épület
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
40.0
33.0
26.0
38.0
32.0
27.0
61.0
51.0
44.0

Október
November
December

Lekötött
Max.ezer Min.ezer kapacitás

egnm3

egnm3 gnm3/óra
3
3
3

0
0
0

196
196
196

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

62.5
51.5
40.5
21.5
9.0
4.0

52.0
43.0
34.0
19.0
7.0
3.0

44.0
35.0
30.0
15.5
6.0
2.5

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

196
196
196
196
196
196

4.0
4.0
336.0

3.0
3.0
280.0

2.5
2.5
235.0

3
3

0
0

196
196

AD. 9/2 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Siófoki Üdülő
8600 Siófok Batthyány u. 16.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.5
0.4
0.3
1.0
0.8
0.6
2.5
2.1
1.7

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.300
0.300
0.300

0
0
0

10
10
10

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

1.7
1.7
3.0
1.9
3.0
0.8

1.5
1.4
2.5
1.6
2.6
0.5

1.2
1.2
2.0
1.3
2.1
0.4

0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300

0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10

0.7
1.2
18.0

0.6
1.0
15.0

0.5
0.7
12.0

0.300
0.300

0
0

10
10
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AD 9/3 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Római parti Üdülő - Apartman
1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
Havi gázigények
Napi gázigények
Névleges
Max. Várható Min Max.ezer Min.ezer mérő telj.
ezer
ezer
ezer
egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 gnm3/óra
2010-2011
0.7
0.50
0.3
0.100
0
4
0.9
0.70
0.5
0.100
0
4
0.9
0.80
0.5
0.100
0
4

Hónap

Október
November
December
2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus

0.9
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4

0.80
0.70
0.30
0.30
0.30
0.30

0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1

0.30
0.30

0.2
0.2

0.100
0.100

0
0

4
4

Összesen

6.0

5.3

3.5
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AD 9/4 sz. melléklete

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Római parti Üdülő
1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.4
0.30
0.2
0.4
0.30
0.2
0.2
0.10
0.1

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.050
0.050
0.050

0
0
0

4
4
4

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.4
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4

0.30
0.20
0.10
0.10
0.40
0.30

0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.4
0.4
3.6

0.30
0.30
2.7

0.2
0.1
1.7

0.050
0.050

0
0

4
4
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AD 9/5 sz. melléklete

Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége
Lakiteleki Üdülő
6065 Lakitelek, Tisza u. 11.

Hónap

Október
November
December
2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

Havi gázigények
Napi gázigények
Névleges
Max. Várható Min Max.ezer Min.ezer mérő telj.
ezer
ezer
ezer
egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 gnm3/óra
2010-2011
0.2
0.10
0.1
0.050
0
4
0.3
0.20
0.2
0.050
0
4
0.4
0.30
0.1
0.050
0
4
0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2

0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1
2.8

0.00
0.10
1.9

0.0
0.0
0.9

0.000
0.050

0
0

4
4
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AD 9/6 sz. melléklete

Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Somogy Megyei Kirendeltsége
Igali Üdülő
7275 Igal, Rákóczi Ferenc tér 27.
Havi gázigények
Napi gázigények
Névleges
Max. Várható Min Max.ezer Min.ezer mérő telj.
ezer
ezer
ezer
egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 egnm3 gnm3/óra
2010-2011
0.2
0.10
0.1
0.060
0
4
0.3
0.20
0.2
0.060
0
4
0.3
0.20
0.2
0.060
0
4

Hónap

Október
November
December
2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0

0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1

0.10
0.10

0.0
0.0

0.060
0.060

0
0

4
4

2.50

1.60

1.20

79

AD 9/7 sz. melléklete

Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Veszprém Megyei Kirendeltsége
Tapolcai Üdülő
8300 Tapolca, Arany János u. 3.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
0.1
0.05
0.1
2.4
1.40
1.5
0.6
0.40
0.4

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.080
0.080
0.080

0
0
0

4
4
4

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

0.6
0.5
0.2
0.1
0.1
0.1

0.50
0.50
0.10
0.10
0.00
0.00

0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
0.000

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0.1
0.1
4.9

0.05
0.80
3.9

0.0
0.1
2.9

0.000
0.080

0
0

4
4
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Szerződés 9/8 sz. melléklete

Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Pest Megyei Kirendeltsége
Ügyfélszolgálati Iroda
2700 Cegléd, Kosárhegyi u. 3.
Havi gázigények
Max.
Várható
ezer
ezer

Hónap

Napi gázigények

Min
ezer

egnm3

egnm3 egnm3
2010-2011
3.0
2.20
1.5
9.0
2.00
1.5
9.0
7.30
5.5

Október
November
December

Névleges
Max.ezer Min.ezer mérő telj.

egnm3

egnm3 gnm3/óra

0.900
0.900
0.900

0
0
0

40
40
40

2012
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Opcionális mennyiség
Július
Augusztus
Összesen

7.0
7.0
7.0
2.2
1.0
0.0

5.00
5.00
5.20
2.00
0.50
0.00

4.2
4.2
3.8
1.5
0.3
0.0

0.900
0.900
0.900
0.900
0.900
0.000

0
0
0
0
0
0

40
40
40
40
40
40

0.0
1.0
46.20

0.00
0.40
29.60

0.0
0.3
22.80

0.900
0.900

0
0

40
40
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