19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Váci út 144-150.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 2

AK19661

Postai cím: Váci út 144-150.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Jónás-Szabára Eszter

Telefon: +36 203137714

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.magyarfoldgaztarolo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére szabályozó, elzáró és egyéb szerelvények
beszerzése 2 éves időszakban - 2017
II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére szabályozó, elzáró és egyéb szerelvények beszerzése a
szerződéskötéstől számított 2 éves időszakban
A Magyar Földgáztároló Zrt. földalatti gáztárolóinak folyamatos működéséhez és magas szintű
rendelkezésre állásához szükséges megfelelő minősítéssel és műszaki tulajdonságokkal rendelkező

szabályozó, elzáró és egyéb szerelvényeinek biztosítása.
Gömbcsapok DN 15 - DN 350, valamint 1/2" – 1” méretben és PN 16 - PN 250, ANSI 1500, valamint Class
1500 nyomás fokozatban és szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó szelep, tűszelep, átmeneti elzáró szelep,
műszerszelep) DN 15 - DN 125, valamint 1/2" méretben és PN 16 - PN 250, ANSI 600, valamint 6000 Psi
nyomás fokozatban.
Becsült érték: nettó 100.000.000 HUF
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: 24 vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye:

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2

Pénzügyi - Gazdasági alkalmasság:
P1.) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha a részvételi felhívás megküldését megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik PED 97/23/EC szerint gyártott és
ellenőrzött EN 10213-1, 10213-2, 10213-3, 10213-4 és MSZ EN 10204 szabványok szerinti (gömbcsapok és
szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó szelep, tűszelep, átmeneti elzáró szelep, műszerszelep)
értékesítéséből (közbeszerzés tárgya) származó legalább nettó 70.000.000, Ft árbevétellel. Amennyiben a
Részvételre Jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az Ajánlatkérő által
előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt
nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó legalább nettó
70.000.000, Ft árbevétellel.
Műszaki - Szakmai alkalmasság:
M1.) Alkalmatlan Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik minimum a részvételi felhívás megküldését
megelőző 6 évben PED 97/23/EC szerint gyártott és ellenőrzött EN 10213-1, 10213-2, 10213-3, 10213-4 és
MSZ EN 10204 szabványok szerinti bizonylattal rendelkező gömbcsapok és szelepek (pl.: elzáró szelep,
pillangó szelep, tűszelep, átmeneti elzáró szelep, műszerszelep) értékesítésére vonatkozó összesen min.
nettó 70.000.000, Ft értékű szerződésszerűen teljesített szállítási referenciával.
Az M1.) egy vagy több referenciával is teljesíthető.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017/11/13 Helyi idő: 12:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

1) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30.§ (4) bekezdésére tekintettel a IV.1.1. pont valamennyi
alpontjában szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági szempontok.
2) Az érdekelt szervezetnek a IV.2.2. pontban meghatározott határidőig cégszerűen aláírt
szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, mely tartalmazza:
a. az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,
b. a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám),
c. a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.
3) A szándéknyilatkozat szerkeszthető formátumú mintája az I.2 pontban jelzett címen elérhető.
Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden információt, ajánlatkérő nem kötelezett a
hiányzó adatok beszerzésére, a közvetlen részvételi felhívást a szándéknyilatkozatban megadott adatok
szerinti címre küldi meg. A szándéknyilatkozat benyújtható telefaxon, illetve postai úton.
A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott
szándéknyilatkozat megérkezett-e a határidőig az ajánlatkérőhöz.
A közbeszerzési dokumentum a közvetlen részvételi felhívás megküldését (IV.2.5. pont szerinti időpont)
követően érhető el az I.2 pontban jelzett címen
A közvetlen részvételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2017.11.16.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017/11/04
__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

