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2 KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK 

A) A beszerzése tárgya, mennyisége és minősége 

Tárgya: Földgáz beszerzés a Debreceni Vízmű Zrt. részére 2016-2017 

Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés 

Mennyisége: Az ajánlatkérő számára 2016.10.01 – 2017.10.01. közötti időszakra vonatkozó 

földgázszükségletét biztosító 280.480 gnm3 (egy gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel 

számolva) mennyiségű földgáz megvásárlása a dokumentációban megadott felhasználási 

helyeken. Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az 

időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írja elő.     

Jelenlegi felhasználási helyek száma: 3 db., mely közül 1 db 100 m3/h feletti, 2 db pedig 20-

100 m3/h közötti besorolású felhasználási hely. 

A beszerzéssel érintett földgázmennyiség minőségi előírásait a szerződéstervezet tartalmazza.  

CPV: 09123000-7 

B) Szerződés, szerződés típusa  

Földgáz adásvételi szerződés.  

 

A szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentumok részét képezi. A szerződés az 

eljárással érintett összes felhasználási helyre vonatkozóan együttesen került megkötésre. A 

szerződést Ajánlatkérő vevői minőségben, míg a nyertes Ajánlattevő eladóként írja alá  

 

C) Az ajánlat ár  

 

1. Az ellenszolgáltatás meghatározása 

 

1.1 Az ajánlatban az ellenszolgáltatás összegét, mint ajánlati árat magyar forintban 

(HUF), nettó értékben kérjük megadni, a földgáztermék árának és a rendszerhasználati 

díjnak összességében, az alábbiakban megadottak szerint, az ajánlati árat az 

ajánlattételi adatlapon (felolvasólapon) kell megadni, a tételes árajánlati lap („A” és „B” 

részek) egyidejű csatolásával és kitöltésével, a felolvasólapon rögzített földgázmennyiség 

egészére vonatkozóan. 

 

Az ellenszolgáltatás számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg közötti eltérés 

esetén a betűvel kiírt összeg tekintendő érvényesnek. 

 

1.2. Az ajánlati ár magában foglalja a következőket: 

- a) földgáz molekula (földgáz termék) árat 

- b) földgáz rendszerhasználati árat. 
 

a) Ajánlattevőnek földgáztermék árát az 1.3.1 pontjában meghatározottak szerint kell 

HUF értéken – 34 MJ/m3 fajlagos fűtőértékkel számolva – kell megadni, a tételes 

árajánlati lap „A” részének HUF/1MJ értékre vonatkozó adata kitöltése mellett.  
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b) A rendszerhasználati árat, az 1.3.2. pontjában megadottak alapján kell meghatározni 

a tételes árajánlat szerint (tételes árajánlati lap „A„ része). Meg kell adni továbbá a 

tételes árajánlatban (tételes árajánlati lap „B” része) az egyes felhasználási helyeken 

külön-külön meghatározott kapacitásdíj és a forgalmi díj értékeket. A 

rendszerhasználati ár értékének meghatározásához köbméterenként 34 MJ fajlagos 

fűtőértékkel kell számolni. A tételes árajánlati lap „A” részének a kitöltésekor 

figyelembe kell venni, hogy a rendszerhasználati árat fajlagosan kell meghatározni.  

 

Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával tudomásul veszi, hogy a fenti értékelési módszertan, a 

módszertanhoz nyújtott számítási segédletek az ajánlati árak korrekt összehasonlítására 
szolgálnak. 

 Az ajánlati árnak tartalmazni kell mindazon költségeket, amelyek az ajánlati felhívásban és 

dokumentációban megfogalmazott feladatok elvégzése érdekében felmerülnek.  

 

1.3. Az ajánlati ár meghatározása 

 

Az ajánlati árnak (nettó HUF) tartalmaznia kell: 

a) a földgáz molekula árat és  

b) a földgáz rendszerhasználati árat, mely tartalmazza: 

- a szállítási rendszerüzemletetési díjakat, 

- a földgázelosztási díjakat, 

- a földgáztárolási díjakat. 

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza: az energia adót, a földgáz biztonsági készletezési 

(MSZKSZ) díjat és az ÁFA-t, vagy az ajánlatadás időpontjában a földgázvásárlást terhelő és 

ajánlatkérő, mint felhasználó terhére eső állami pénzeszközöket, adókat és más járulékos 

költségeket. Az ajánlati ár nem tartalmazza egyebekben a jogszabályok alapján, vagy 

jogszabályon alapuló hatósági határozat szerint esetlegesen – a nyertes ajánlattevővel aláírásra 

kerülő földgáz adásvételi szerződés hatálybalépését követően – felmerülő, a földgáz 

kereskedelmi tevékenységet terhelő és felhasználókra kifejezett jogszabályi felhatalmazás 

alapján áthárítható esetleges adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és más egyéb költségeket, 

amennyiben  ezen adók, illetékek, díjak járulékok és költségek megfizetésére jogszabály a 

felhasználókat (így ajánlattevőt) kötelezi. 

1.3.1 Ajánlattevő ajánlatában a földgáz molekula árként a QL=34,00 MJ/gnm
3
 (15°C-on) 

névleges fűtőérték mellett  – a felolvasólapon rögzített földgázmennyiségre - a földgáz átadási 

ponton történő átadásra vonatkozó árat ad meg az általa meghatározott földgáz egységár 

(földgáztermék ára) figyelembevételével, amely ár tartalmazza a földgáz árát és nem 

tartalmazza az energiaadót, a rendszer-használati árat, a földgáz szagosításának díját, a 

földgáz biztonsági készletezési (MSZKSZ) díjat és az ÁFÁ-t. 

 

A földgáz egységár értéke a Pg ár. A szerződés teljes időszakára a földgáz termék ára fix 

(állandó) értéken egy MJ energiamennyiségre vonatkozóan határozható meg, melynek 

egységára a tételes árajánlati lap „A” részének HUF/1MJ értékre vonatkozó adata. 
 

1.3.2. Ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában - a földgáz rendszerhasználati ár 

(„RHD”) az ajánlattétel időpontjában jogszabályon alapuló hatósági ár alkalmazásával -, az 

ellátáshoz szükséges kapacitás mértéke figyelembevételével megadja ajánlatkérő részére 

az fizetendő rendszerhasználati díjakat a tételes árajánlat „A” és „B” részei szerint.  
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A kapacitásdíjon érteni kell: az RD_Kapacitásdíj elemeit jelen pontban foglaltak szerint. A 

forgalmi díjon érteni kell: az RD_Forgalmi díj elemeit jelen pontban foglaltak szerint. 

 

Az RHD-t meghatározásakor a 2016. március 01. napon érvényes hatósági díjakat kell 

alkalmazni.  
 

Az RHD dokumentációban meghatározott értékeit a tételes árajánlatban (A és B tételes 

árajánlati lapok kitöltésével) kell ajánlatkérőnek megadnia az alábbi számítási módszer 

alkalmazásával:   

 

RHD (földgáz rendszerhasználati ár) = RHD_Kapacitásdíj + RHD_Forgalmi 

díj 

 

a) RHD_kapacitásdíj: tárolási díj, elosztási kapacitásdíj, szállítási teljesítménydíj 

költségeknek, a teljesítményarányos része. 

 

RHD_Kapacitásdíj = (TDENTRY*KENTRY) + TDEXIT*KEXIT + M*(TDTARKAP + FDBETAR + 

FDKITAR) + TDELOSZTÁSI*KELOSZTÁSI) / KELOSZTÁSI    [(HUF/m
3
/h)/év] 

ahol: 

KENTRY  Igényelt szállítói entry kapacitások [HUF/kWh/h/év] 

KEXIT             Igényelt szállítói exit kapacitások [HUF/kWh/h/év] 

KELOSZTÁSI Igényelt elosztói kapacitások [m3/h], vagy kapacitás lekötés 

esetén  [MJ/h] 

TDENTRY_i  Szállítási entry díjak [HUF/kWh/h/év]  

i  Szállítási entry pont   

TDEXIT  Szállítási exit díjak [HUF/kWh/h/év] 

M  Mobil kapacitáslekötés [kWh/év] 

TDTARKAP  Tárolói kapacitásdíj [HUF/kWh/év] 

FDBETAR  Betárolási díj [HUF/MWh] 

FDKITAR  Kitárolási díj [HUF/MWh] 

TDELOSZTÁSI Éves elosztási teljesítménydíjak** 

 

(**20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező külön kapacitás 

lekötéssel nem rendelkező felhasználási kategóriában HUF/m3/h/év alapdíj, a kapacitás 

lekötéssel rendelkező 3.131. MJ/h teljesítményt elérő, vagy azt meghaladó 

teljesítményű felhasználási kategóriában HUF/MJ/h/év) 

 

b) RHD_Forgalmi díj: szállítási forgalmi díj, elosztási forgalmi díj, szagosítási díj 

ténylegesen átvett földgáz mennyiségre eső részre. 

 

RHD_Forgalmi díj = (FDSZÁLL + FDELOSZTÁS + FDSZAG) [HUF/GJ] 

ahol: 

FDSZÁLL Szállítási forgalmi díj [HUF/MWh] 

FDELOSZTÁS Elosztási forgalmi díj [HUF/GJ] 

FDSZAG  Szagosítási forgalmi díj [HUF/l] 

A rendszerhasználati díjak számítása során ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok szerint 

jogosult arra, hogy a szakmai alapon, de belátása szerint határozza meg, a felhasználási 
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helyek ellátásához szükségesnek vett rendszerhasználati kapacitások mértékét az egyes 

felhasználói kategóriákban. 

(A rendszerhasználati kapacitások alkalmazására és a földgáz rendszerhasználati ár   

elszámolására, egyebekben a szerződésben írtak az irányadók.)  

D) Ajánlatok benyújtása 

Írásos ajánlatok benyújtása a felolvasólapon és a tételes árajánlati lap (kereskedelmi 

ajánlat) A és B részeiben meghatározottak szerint történik. 

 

Ajánlattétel 

Egy ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem nyújthat be, azaz a beszerzés tárgyának egészére 

kell ajánlatot tennie, egy részére nem tehet ajánlatot.  

 

Az ajánlattétellel kapcsolatos konzultáció 

Az ajánlattevők az ajánlati felhívással illetve dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § 

szerint kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 

 

Az ajánlatok felbontása 

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor – a Kbt. 68. § (3)-(4) és (6) 

bekezdésében foglaltak szerint - kerül sor. 

A bontáson minden ajánlattevő jogosult részt venni, az ajánlattevők azonban a bontásról 

külön értesítést nem kapnak és megjelenni nem kötelesek. Az ajánlattevők jelenlévő 

képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk jelenlétük igazolása céljából. 

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68 § (3) bekezdésében nevesített személyek jogosultak a 

jelenlétre, és ajánlatkérő bontásról jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség az elektronikus árlejtés lezárásával jön létre, és attól számított 30 napig 

áll fent. 

 

E) Az ajánlatok értékelése 

Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján. Az alkalmazott értékelési módszer választásának indoka: Ajánlatkérő szabványos 

minőségű földgáz energiát kíván beszerezni. Ezt meghaladóan további minőségi 

követelmények értékelése a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását nem szolgálja.    

 

F) Az elektronikus árlejtés menete 

A Kbt. 108. §-ának figyelembevételével. 
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Bontás, előzetes kiértékelés 

 

Az ajánlatokat a bíráló bizottság értékeli.  Az ajánlatkérő nem folytathatja le az árlejtést, 

amennyiben egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra. A benyújtott első körös ajánlatok lesznek 

az elektronikus árlejtésnél a nyitóértékek, aminél a résztvevők csak kedvezőbbet adhatnak.  

 

1. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete 

 

1.1. Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket 

meghívhatja a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére 

irányuló elektronikus árlejtésre.  

 

1.2. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. 

 

1.3. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az 

Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára 

egyidejűleg, faxon és email-en az árlejtési felhívásban adja meg.  

 

1.4. Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere 

segítségével bonyolítja le.  

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., 

MOM Park C ép. III. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: support@fluenta.eu, 

ugyfelszolgalat@electool.com  

Telefonszám (Helpdesk): +36 1 8 555 999 (munkanapokon 8:00-

18:00, közép-európai (Budapest) idő 

szerint) 

Faxszám: +36-1-239-98-96 

 

1.5. Az Ajánlatkérő az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le.  

 

1.6. Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésének időpontja: 

1.6.1. Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, 

amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal 

megelőző munkanap.  

 

1.7. Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél 

tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól 

kezdődően tehetik meg.  

 

1.8. Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: 

 

1.8.1. Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első 

szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, 

amely bármely résznél (tételnél) a pályázók sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama 

az összes tétel esetén 5 perccel meghosszabbodik. 

1.8.2. Az eljárás során 2 tizedes jegy pontossággal lehet licitálni 

mailto:support@fluenta.eu
mailto:ugyfelszolgalat@electool.com
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1.8.3. A ellenszolgáltatás (a nettó ár) lesz az értékelés alapja. 

1.8.4. A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – 

utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel 

az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az 

Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül az adott részteljesítésre vonatkozó legjobb ajánlatot is 

megjeleníti.  

1.8.5. Az árlejtés során holtverseny kialakítása tiltott. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az 

adott részteljesítésre nézve holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be. 

1.8.6. Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt 

tételenként az alábbiakban határozza meg: 50.000 HUF. Az ennél kisebb különbséggel 

benyújtott ajánlat érvénytelen, nem vesz részt az értékelésben.  

1.8.7. Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 17. § 

(2) bekezdésének a) pontja szerinti – ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében 

kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet. 

1.8.8. A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a 

rendszerből elérhető és letölthető lesz. 

1.8.9. Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az 

alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-

arlejtes.html 

1.8.10. Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

szoftverkörnyezetben támogatja: 

 Operációs rendszer: Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/ ill. 

GNU/Linux 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, ill. Mozilla 

Firefox 18 vagy újabb verziók 

1.8.11. Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott 

ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata 

vonatkozásában áll be. 

 

1.8.12.  
Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett 

Ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult 

rangsorról. Az elektronikus árlejtés eredménye alapján az árlejtésen résztvevő ajánlattevőknek 

az árlejtési rangsorról való Ajánlatkérő általi elektronikus értesítést követő első munkanapon 

16.00 óráig, meg kell adniuk a tételes árajánlati lapok kitöltésével (A és B rész *) az ajánlatuk 

részét képező adatokat, az ajánlatkérő képviselőjéhez. Az így benyújtott lapok minden egyes 

elemére ajánlattevők, az árlejtést megelőzően megtett ajánlatukhoz képest ajánlatkérőre 

kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehetnek, a kereskedelmi ajánlatnak meg kell felelnie az 

Árlejtés során tett ajánlatuknak.  

 

A benyújtás címe megegyezik az ajánlatok benyújtásának címével. A tételes árajánlati lapok 

(A és B rész*) benyújtása egy eredeti példányban történik. A dokumentum aláírásának 

szabályai megegyeznek az ajánlat aláírásának szabályaival.  

 

(*Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tételes árajánlati lapok B részét abban az esetben kell 

ajánlattevőnek benyújtani, ha a tételes árajánlati lap A része szerint a rendszerhasználati ár 

megváltozott az ajánlattevő árlejtést megelőzően megtett ajánlatához képest.) 

 

1.8.13. Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást 

kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
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rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés 

lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.   

Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás 

áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során a 1.4. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

 

G) Tájékozódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást 

azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az 

ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó 

tájékoztatást kaphat. 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság: 

Honlap: ommf.gov.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

tel: 06-52-513-000 

fax: 06-52-513-002 

E-mail: foglalkoztatas@hbmkh.hu 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, 

Illetve: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy út 4. 

Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.:115. 

Tel.: :+36 / 52 / 420-015 

Fax:+36 / 52 / 413-288 

e-mail: titkarsag.bacs@ear.antsz.hu 

Fax: +36-62/401-091 

 

Adózás tekintetében: 

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.  

Tel.: +3652-506-700  

Fax: +3652-506-727 
www.nav.gov.hu  

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408 
info@vm.gov.hu   
www.vm.gov.hu   

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

http://www.ommf.hu/
mailto:foglalkoztatas@hbmkh.hu
mailto:titkarsag.bacs@ear.antsz.hu
http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_alfold/eszakalfold
http://www.nav.gov.hu/
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.vm.gov.hu/


10/22 

1055 Budapest, Szalay u.10-14 

1884 Budapest, Pf. 1. 

Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 
info@emmi.gov.hu  

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu    

mailto:info@emmi.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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H) Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Sorszám Megnevezés 

AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 

1 Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 

2 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában 

foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

3 

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § 

g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

4 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 

5 Alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozat. 

6 

Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. 

[Kbt. 65. § (7) bekezdés 2. mondata szerinti nyilatkozat!] A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 

igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a 

t. ajánlattevők figyelmét, hogy műszaki, szakmai alkalmasság igazolása 

tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik a 

Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt kivétellel 

az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

7 Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet elfogadásáról. 

8 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az 

ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően 

elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt 

egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési 

jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja 

alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a 

fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban Amennyiben 

meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a 

cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás-mintáját is. 

9 

A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt. 

35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni. 

10 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési 

eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
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igazolást. 

AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 

11 

Nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 3 üzleti év közbeszerzés 

tárgya szerinti [földgáz értékesítésből (rendszerhasználati díjak nélkül)] nettó 

árbevételéről.  (Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az árbevétel adatok rendelkezésre 

állnak). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére. 

12 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati 

felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben teljesített földgáz 

értékesítésre vonatkozó referenciák ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a 

szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szerződési 

mennyiség (m
3
), a referenciaadó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni 

kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) 

23. §-a és 22. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolással igazolva. 

Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 

bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az 

esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát. 
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3 FORMAI ELVÁRÁSOK 

Az ajánlatot tartalmilag, és formailag a felhívásban és dokumentációban közölt előírásoknak 

megfelelően kell elkészíteni.  

 

Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 1 papír alapú 

példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db 

szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú), elektronikus példányban, CD vagy DVD 

lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai 

úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolásra rá kell írni: „Földgáz 

beszerzés a Debreceni Vízmű Zrt. részére 2016-2017”, valamint „Nem bontható fel az 

ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. Az ajánlat papír alapú és 

elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatba foglaltak az 

irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő 

adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, 

stb.), dátum. 

 

Az ajánlatok felépítésének javasolt rendje: 

Felolvasólap  

Kbt. 66. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatok 

Tartalomjegyzék  

I. Rész: Részletes szakmai ajánlat 

II. Rész: Igazolások, dokumentumok 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 

szerződése (Amennyiben közös az ajánlattétel.) 

Ajánlattevő(k) nyilatkozatai és igazolásai a kizáró okok tekintetében 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági valamint a műszaki, ill. 

szakmai alkalmasság tekintetében 

Egyéb igazolások, dokumentumok 

Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és mellékletei, valamint a Kbt. szerinti 

kötelező nyilatkozatok, dokumentumok 

Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
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Ajánlati adatlap 

(Felolvasólap) 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):  

Telefon:  

Telefax:  

Kijelölt kapcsolattartó személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail cím:  

Közös ajánlattétel esetén:  

közös ajánlattevők neve(i), székhelye(i):  

Telefon:  

Telefax:  

Kijelölt kapcsolattartó személy(ek) neve, 

elérhetőségei: 
 

Ellenszolgáltatás összege:  

[földgáztermék ára + rendszerhasználati ár 

(280.480 gnm3 gázmennyiségre)]:   

[ÖSSZEG] Ft + ÁFA 
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Tételes árajánlati lap A része 

 

Ajánlati ár: (A+B) 

[földgáztermék ára + rendszerhasználati ár összesen 

(280.480 gnm3 gázmennyiségre)]:      [ÖSSZEG] Ft + ÁFA 

A./Földgáztermék ára  

(280.480 gnm3 gázmennyiségre):      [ÖSSZEG] Ft + ÁFA  

 1MJ földgáz egységárának értéke:      [ÖSSZEG] HUF/MJ 

B./Rendszerhasználati ár összesen     [ÖSSZEG] Ft + ÁFA 

(280.480gnm3 gázmennyiségre) 

 

 

 
Magyarázat 

 

A földgáztermék árának a meghatározása úgy történik, hogy a jelen tételes árajánlati lapon az ajánlattevő által az ajánlattétel során 

meghatározott 1 MJ földgáz egységár értékének és 34 MJ/gnm3 fűtőérték alapulvételével elsőként meg kell állapítani az egy gnm3 földgáz 

HUF ellenértékét, majd ezen ellenértéket kell megszorozni a fentiekben megadott Szerződött Földgázmennyiséggel.  

 

A rendszerhasználati ár meghatározása a B tételes árajánlati lapon a fentiekben megadott Szerződött Földgázmennyiségre jutó ö sszesített  

ellenérték 34 MJ/gnm3 fűtőértékkel számolva.  

 

A felolvasólapon feltüntetésre kerülő ajánlati ár a Szerződött Földgázmennyiségre eső, a fentiek szerint meghatározott földgáztermék ár és 

rendszerhasználati ár összege 
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Tételes árajánlati lap B része 

 

 
Magyarázat 

 

A rendszerhasználati ár meghatározása úgy történik, hogy a jelen tételes árajánlati lapon az ajánlattevő által az ajánlattéte l során 

felhasználási helyenként meghatározott Kapacitásdíjak és Forgalmi díjak, valamint az egyes felhasználási helyekre  eső 34 MJ/gnm3 

fűtőértékkel számolt Szerződött földgázmennyiségek alapulvételével ajánlattevőnek meg kell határozni az egy felhasználási helyre jutó 

Rendszerhasználati ár HUF ellenértékét, majd az egyes felhasználási helyekre meghatározott Rendszerhasználati ár HUF ellenértékeket 

ajánlattevőnek össze kell adnia egymással. Az ajánlattevő által így összeadott Rendszerhasználati ár HUF ellenértékek jelentik a Szerződött 

Földgázmennyiségre jutó rendszerhasználati árnak azt a HUF ellenértékét, melyet ajánlattevőnek a tételes árajánlati lap A részében 

Rendszerhasználati ár összesenként fel kell tüntetnie. 

 

Ajánlattevő a tételes árajánlati lap B részének kitöltése során a piros színnel jelölt mezőket adja meg.  

 

 

Mellékelt táblázat szerint (Excell) 

 

Ajánlatkérő elvárása az alábbi feltételek teljesítése a nyertes ajánlattevő részére:  

– A dokumentáció I. sz. mellékletében megadott felhasználási helyeire vonatkozóan 

/szerződött földgázmennyiség m3 értékének meghatározása (QL) = 34,00 MJ/gnm3 

(15°C-on)/ mennyiségű földgáznak a szerződésben meghatározott áron történő 

szállítása, az ajánlatkérő által az I. sz. mellékletben megadott felhasználási helyeihez 

igazodóan.  Az I. sz. melléklet a dokumentációhoz mellékelésre és azzal együtt 

átadásra kerül. 

– A földgáz mennyiségét, mint Szerződött Mennyiséget ajánlatkérő valamennyi 

felhasználási hely összességében jelen dokumentációban  280.480 gnm3 értéken 

határozza meg, a felhasználási helyenként a szerződés időtartamára a dokumentáció I. 

sz. melléklete tartalmazza. A Szerződött Mennyiségtől ajánlatkérő mennyiségi átvétele 

+ 50 %-al, térhet el.  

– Az ajánlattevő az ajánlatkérő megbízása alapján és javára a területileg illetékes hálózati 

engedélyessel megköti a hálózat használati (elosztási) szerződést a szerződés 

időtartamára az ajánlatkérővel történt előzetes adategyeztetést követően. Ajánlattevő az 

ajánlatkérő, mint felhasználó elosztóhálózat használati szerződéseinek összevont 

kezelésére köteles.   Ajánlatkérő az ellátásához szükséges rendszerhasználati 

kapacitások (nyilvántartott kapacitások) tekintetében való rendelkezési jogot átadja 

ajánlattevő részére és megbízza ajánlattevőt az I. sz. mellékletben megadott 

felhasználási helyek ellátásához szükséges mértékben ezek kezelésével és azzal, hogy a 

rendszerüzemeltetői engedélyeseknél ajánlattevő eljárjon az ajánlatkérő nevében. 

– A rendszerhasználati díjak elszámolása és közvetlen megfizetése a rendszerüzemeltetői 

engedélyeseknek ajánlattevő által, mely díjakat továbbértékesített (közvetített) 

szolgáltatásként (kezelési és költségek, vagy egyéb díjak, árelemek felszámítása 

nélkül) továbbszámlázza az ajánlatkérőnek (rendszerhasználati díjak elszámolása a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint meghatározott hatósági áron történik), 

ellenőrzi és folyamatosan nyomon követi a rendszerhasználati díjak elszámolását, 

alkalmazásuk helyességét. 

– A teljesítéssel érintett felhasználási helyek egésze vonatkozásában ajánlatkérő külön 

írásos meghatalmazása alapján a kereskedőváltás végrehajtásának díjmentes biztosítása 

2016.10.01. 06:00 órai időponttal, a végrehajtás során annak lebonyolításában 

ajánlatkérő nevében teljes körűen eljár.  

– A megkötött földgázvásárlási szerződés megszűnését követő legkésőbb 20 napon belül 

kiállított végszámlával, a végszámla kiállítását követő 30. napig elszámol az 

ajánlatkérővel a szerződés alapján teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével. 

 

Szerződött Földgázmennyiség és Havi Földgázmennyiség 
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Az adott kereskedelmi időszakra vonatkozóan a meghatározott felhasználási helyekre 

vonatkozóan megadott Szerződött Mennyiségek havi megoszlását az I. sz. melléklet 

tartalmazza. (A földgázmennyiségek havi megoszlása tájékoztató adat, mely a felhasználás 

szerint, a szerződött földgázmennyiség eltérési értékhatára között változhat a szerződés 

időtartama alatt.)  
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4 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 

 

Fogyasztó neve: 
Debreceni Vízmű Zrt. 

Fogyasztó címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Területileg 
illetékes 
földgázelosztói 
engedélyes adatai: 

TIGÁZ Zrt. 

Sorszám: Fogy. hely címe. 
max 

m3/év
  
 

várható m3/év 
min 

m3/év
  
 

1. Db. Balmazújvárosi 5.  67 680 56 400 45 120 

2. Db. Vértesi út 1. 168 000 140 000 112 000 

3. Db. Benczúr Gy. U. 1. 185 040 154 200 123 360 

Összesítés:   420 720 350 600 280 480 

Százalék:   120,00 100,00 80,00 
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Fogyasztási hely neve: Debreceni Vízmű Zrt. 

Fogyasztási hely címe: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 5. 

POD azonosító  39M110139699000Y 

Névleges 

teljesítménye m3/óra 
20-100 m3/ó 

Hónap 

Havi gázigény (+/- 20%) 
Lekötött 

teljesítmény 
(kapacitás) 

Megszakítható 

Max. Várható Min. Max.   

m3/hó m3/hó m3/hó m3/óra m3/óra 

2016. október 4800 4000 3200 

65 

0 

2016. november 9600 8000 6400 0 

2016. december 12000 10000 8000 0 

2016. IV. n.év 26 400 22 000 17 600   

2017. január 14400 12000 9600 0 

2017. február 12000 10000 8000 0 

2017. március 9600 8000 6400 0 

2017 I. n.év 36 000 30 000 24 000   

2017. április 3000 2500 2000 0 

2017. május 480 400 320 0 

2017. június 240 200 160 0 

2017 II. n.év 3 720 3 100 2 480   

Összesen: 66 120 55 100 44 080   

2017. július 360 300 240 0 

2017. augusztus 480 400 320 0 

2017. szeptember 720 600 480 0 

2017. III. n.év 1 560 1 300 1 040   

Mindösszesen: 67 680 56 400 45 120   

 
  

    Gázmérő névleges teljesítménye: 65 m3/h (nyilvántartott kapacitás) 
 Csúcsnapi kapacitás: 975 m3/nap (vásárolt kapacitás) 
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Fogyasztási hely neve: Debreceni Vízmű Zrt. 

Fogyasztási hely címe: 4002 Debrecen, Vértesi út 1. 

POD azonosító  39M112579056000H 

Névleges 

teljesítménye m3/óra 
20-100 m3/ó 

Hónap 

Havi gázigény (+/- 20%) 
Lekötött 

teljesítmény 
(kapacitás) 

Megszakítható 

Max. Várható Min. Max.   

m3/hó m3/hó m3/hó m3/óra m3/óra 

2016. október 8400 7000 5600 

100 

0 

2016. november 21000 17500 14000 0 

2016. december 37800 31500 25200 0 

2016. IV. n.év 67 200 56 000 44 800   

2017. január 37800 31500 25200 0 

2017. február 25200 21000 16800 0 

2017. március 21000 17500 14000 0 

2017 I. n.év 84 000 70 000 56 000   

2017. április 8400 7000 5600 0 

2017. május 4200 3500 2800 0 

2017. június 0 0 0 0 

2017 II. n.év 12 600 10 500 8 400   

Összesen: 163 800 136 500 109 200   

2017. július 0 0 0 0 

2017. augusztus 0 0 0 0 

2017. szeptember 4200 3500 2800 0 

2017. III. n.év 4 200 3 500 2 800   

Mindösszesen: 168 000 140 000 112 000   

      Gázmérő névleges teljesítménye: 100 m3/h (nyilvántartott kapacitás) 
 Csúcsnapi kapacitás: 1500 m3/nap (vásárolt kapacitás) 
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Fogyasztási hely neve: Debreceni Vízmű Zrt. 

Fogyasztási hely címe: 4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 1 

POD azonosító  39M112579102000N 

Névleges 

teljesítménye m3/óra 
100 m3/ó-nál nagyobb 

Hónap 

Havi gázigény (+/- 20%) 
Lekötött 

teljesítmény 
(kapacitás) 

Megszakítható 

Max. Várható Min. Max.   

m3/hó m3/hó m3/hó m3/óra m3/óra 

2016. október 14400 12000 9600 

101 

0 

2016. november 24000 20000 16000 0 

2016. december 33600 28000 22400 0 

2016. IV. n.év 72 000 60 000 48 000   

2017. január 36000 30000 24000 0 

2017. február 33600 28000 22400 0 

2017. március 24000 20000 16000 0 

2017 I. n.év 93 600 78 000 62 400   

2017. április 12000 10000 8000 0 

2017. május 2400 2000 1600 0 

2017. június 960 800 640 0 

2017 II. n.év 15 360 12 800 10 240   

Összesen: 180 960 150 800 120 640   

2017. július 720 600 480 0 

2017. augusztus 720 600 480 0 

2017. szeptember 2640 2200 1760 0 

2017. III. n.év 4 080 3 400 2 720   

Mindösszesen: 185 040 154 200 123 360   

      Gázmérő névleges teljesítménye: 160 m3/h (nyilvántartott kapacitás) 
 Csúcsnapi kapacitás: 1515 m3/nap (vásárolt kapacitás) 
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5 MELLÉKLETEK 

1. Tételes árajánlat_B része 

2. Szerződés tervezet 

3. Nyilatkozatminták 

 


