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I.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150., nevében
és képviseletében eljár: dr. Nagy László Gábor és Jónás-Szabára Eszter) Telefon: +36-30-779-4151, vagy +3620-313-7714, Telefax: +36-1-354-7045, E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu.
További információ írásban, vagy e-mailben kérhető az Ajánlatkérő nevében eljáró személytől.
2.1) A közbeszerzés tárgya:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás – 2017.
2.2) A közbeszerzés tárgyának mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás nyújtására a 2018. január 01-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra.
Az egyes tárolókban évente kitermelésre kerülő rétegvíz mennyiségeit a következő táblázat tartalmazza:
Zsanai
Földgáztároló

Hajdúszoboszlói
Földgáztároló

Pusztaedericsi

Várható éves maximális
mennyiség

15.000 m3

3.000 m3

2.400 m3

600 m3

Várható napi maximális
mennyiség

350 m3

150 m3

100 m3

10 m3

Földgáztároló

Kardoskúti
Földgáztároló

Várható maximális összes kitermelésre kerülő rétegvíz mennyisége: 71.000 m³
A beszerzés tárgyának részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték: 100.000.000, HUF
2.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód):
CPV kód
Fő tárgy
További tárgyak

76100000-4
76110000-7
90513700-3
90513900-5
90733900-3

2.4) Részajánlat nem nyújtható be, ajánlat csak a közbeszerzési eljárás tárgyának egészére nyújtható be.
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2.5) Alternatív ajánlat nem nyújtható be.
2.6) A szerződés időtartama:
Kezdés:
2018. január 01.
Befejezés:
2020. december 31.
3) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 21.§ (1) és (4) bekezdése alapján
21.§ (1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokra a Második Részt, az
ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő akkor is,
ha e törvény valamely közbeszerzés megvalósítására a Harmadik Rész alkalmazását rendeli, az ajánlatkérő
azonban a Második Rész szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárás
(4) A közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás sajátos, e törvénytől eltérő
szabályait külön jogszabály határozza meg. E törvényt a közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárás során a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 6. § szerinti
ajánlatkérő a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljától eltérő célból lefolytatott beszerzése során
e törvény általános szabályai szerint jár el.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) és (2) bekezdése alapján
112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113–116. §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben – a 22–24. §-ban foglalt szempontok megfelelő
alkalmazásával – a törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is
megfelelően kell alkalmazni.
A 307/2015. (X. 27.) Korm.rendelet 1.§ (1) és (3) bekezdése alapján
1. § (1) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.
(3) E rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közszolgáltatói szerződés
megkötésére – ide értve a Kbt. 21. § (2) bekezdését is – a Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti
eljárásrendben kerül sor, és az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt.
113–117. §-ában foglalt eltérő szabályok is alkalmazandók.
A 307/2015. (X. 27.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján
(2) Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd az ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható.
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak az e rendeletben meghatározott feltételek
fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség a Kbt.-ben meghatározott célra alkalmazható.
307/2015. (X. 27.) Korm. rend 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha
c) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális
alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg;
Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (2) bekezdés alapján a Kbt. Második Rész és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend
szabályait megfelelően alkalmazva folytatja le a nemzeti rezsim szerinti közbeszerzési eljárás
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A Magyar Földgáztároló Zrt. földgáztárolási tevékenységet végez a Magyar Energetikai és Közmű
Szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által kiadott 1567/2013. számú működési engedély alapján.
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók tároló rétegeivel és azok víztesteivel
kapcsolatban jelenleg kizárólag a MOL Nyrt. rendelkezik egyrészről hatályos vízjogi engedélyekkel,
másrészről vízbesajtolásra alkalmas kutakkal és technológiával. Ennek megfelelően ezt a vízlikvidálási
szolgáltatást műszaki-technikai sajátosságok miatt jelenleg kizárólag a MOL Nyrt. képes ellátni, ezért a MOL
Nyrt. került ajánlattételre felhívásra.
4) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő
ellenértéket Ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek
erről nem vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
5)Kizáró okok:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok felsorolása, rövid ismertetése és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt.
63.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 17. §
rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt,
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján, az ajánlatban
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
6) Az alkalmassági követelmények
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek alkalmazásától
eltekint.
Műszaki-szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek alkalmazásától
eltekint.
7) Az ajánlattételi dokumentumot az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő térítésmentesen
közvetlenül elektronikus úton elérheti és letöltheti az ajánlattételi határidő napján 2017. december 04én 10:00 óráig.
Ajánlattevőnek át kell vennie/letöltenie a Dokumentumot.
Ajánlattevő az általa átvett Dokumentumot nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja.
Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevőnek a fentiek szerint el kell érnie
(a közbeszerzési dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt.
57. § (2) bekezdés).
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A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető térítésmentesen a
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes/ címen a jelen eljárás tárgyának megnevezése
pont alatt.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat ugyanezen módon teszi közzé.
8) Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra és felvilágosításra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít.
9) Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.
10) Az ajánlattételi határidő:
Az ajánlat benyújtható: 2017. december 04-én 10:00 óráig a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet címen. Az ajánlat más módon történő
benyújtására (elektronikus úton, faxon) nincs lehetőség.
11) Az ajánlat benyújtásának címe:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet
Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése)
esetleges bekövetkezése az Ajánlattevő saját kockázatát képezik. Az ajánlat személyes vagy megbízott útján
történő benyújtása esetére az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi címre történő
bejutáshoz a beléptető és biztonsági rendszer miatt személyazonosítást biztosító arcképes igazolvány
szükséges és több percet is igénybe vehet, amelyet az ajánlat leadásával összefüggésben Ajánlattevőnek
kalkulálnia kell.
12) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló
2017. december 04-én 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő az általuk meghívottakkal.
13) Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb árat tartalmazó
ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján történik.
14) A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Az ajánlatot magyar
nyelven egy darab papír alapú példányban “eredeti” jelzéssel és egy darab a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formátumban kell
benyújtani. A szerződéstervezetet kérjük szerkeszthető formában az Ajánlattevőnek a szerződéstervezet
rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatainak változáskövetővel való kiemelésével is mellékelni. Az
ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett
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földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás-2017. – Ajánlat – 2017. december 04-én 10:00 óra előtt
felbontani tilos!”. Az ajánlat értékelése, bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány
alapján történik.
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű
dokumentumot - fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy annak az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni, nem
szükséges OFFI fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
15) A jelen közbeszerzési eljárás során a tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai:
Ajánlatkérő a tárgyalás(oka)t zárt körben tartja. (Csak Ajánlatkérő és Ajánlattevő képviselői.) A
tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott
meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a tárgyaláson Ajánlattevő
részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek). Ajánlatkérő csak abban az esetben tart
több tárgyalási napot, ha szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az első tárgyalási napon nem
tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az aktuális tárgyalási napon adja meg az
Ajánlatkérő. Az értékelésre kerülő ajánlati ár módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki
kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban benyújtott módosított ajánlattal lehetséges.
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírnak.
Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak előnyösebbre módosíthatja, vagy
fenntarthatja ajánlati árát. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása után az
így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége az ajánlati ár módosítására, illetve
fenntartására melyet a tárgyaláson megadott időpontban az ajánlattételi dokumentumban az ajánlattételre
meghatározott szabályok szerint írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtania.
A módosított ajánlat felbontására, ismertetésére a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban kerül
sor. A módosított ajánlati ár a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre kerül. Az ajánlati ár
módosítására egy alkalommal lesz lehetőség. A végső ajánlat ily módon való megadásával ajánlati kötöttség
jön létre a teljes szolgáltatási-ellenszolgáltatási tartalomra és feltételekre. Ajánlattevőnek a tárgyaláson
meghatározott helyen és időpontban tett módosított ajánlata (végső ajánlat) kerül értékelésre. Az
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 30 napban határozza meg.
A módosított ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
Az első tárgyalás időpontja:

2017. december 07-én 10:00 óra

A tárgyalás(ok) helye:

1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló

16) A jelen közbeszerzési eljárás eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja: 2017. december 11.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eredményről való tájékoztatás időpontjának elhalasztására,
illetve a korábbi időpontban megtartására.
17) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. december 15-én 10:00 óra
A szerződéskötés helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet
A szerződéskötés időpontja a 307/2015. (X. 27.) Korm. 17. § (4) bekezdése alapján került meghatározásra.
18) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő.
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19) Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és dokumentumban meghatározott feltételek alapján vizsgálja
meg, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az ajánlat bírálatának során az ajánlat előzetes értékelését követően a Kbt. 69.§ (4) és (6)
bekezdésének alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének látszó ajánlat esetében kéri a kizáró
igazolására szolgáló igazolások 5 munkanapon belül való benyújtását az ajánlattevő részéről.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújthatja a kizáró okok igazolására szolgáló igazolásokat. Az ajánlatban már
benyújtott kizáró okoknak való megfelelést igazoló iratokat nem kell ismételten benyújtani, melyhez a Kbt.
69.§ (4)-(6) bekezdés szerinti igazolások listáját Ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumok részletezése
között és a kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásához szükséges iratmintákat már az ajánlattételi
szakaszban a közbeszerzési dokumentumban közzéteszi.
20) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 66. § (4)
bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
21) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
22) Az ajánlat iratai egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az egyszerű másolatban (ami az
1952. évi III. törvény 196. §-ban meghatározottaknak megfelelően elkészített fénymásolat) benyújtható
igazolásokkal kapcsolatban előírja az ”eredetivel megegyező” szöveg feltüntetését, az igazoló aláírásával és
az alábbi toldattal: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”. Az eredeti, illetve hiteles
másolati példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
23) Ajánlatkérő részéről csak a dr. Nagy László Gábor, vagy Jónás-Szabára Eszter által (Telefon: +36-30-7794151, +36-20-313-7714, Telefax: +36-1-354-7045, E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu) küldött értesítés,
tájékoztatás valamint a http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/ címről történő letöltés minősül az
Ajánlatkérő hivatalos értesítésének, tájékoztatásának.
Budapest, 2017. november 30.
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II.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentum rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a
felhívásban szereplők az irányadóak!

2.1.

Bevezetés

Az ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetve az Ajánlattételi Közbeszerzési
Dokumentumban (továbbiakban: Dokumentum) meghatározott tartalmi és formai követelmények
maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
Ha a Dokumentum iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található
vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az
iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat szerkeszthető formátumban
letölthetővé teszi a Dokumentumot letöltők számra az Ajánlattételi Közbeszerzési Dokumentum
elérhetőségéről.
A felhívás és a Dokumentum rendelkezéseinek eltérései esetén a megküldött felhívás az irányadó.

2.2.

Az ajánlat pontossága

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentum gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés,
a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az Ajánlattételi Felhívásban, a Dokumentumban és Ajánlatkérő által – a
teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott – minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik.
Az Ajánlattevő eljárási cselekményeinek a meghatározott időpontig teljesülnie kell, az időpont
bármilyen elmulasztása az ajánlattevő terhére esik.
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek - a pontos
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a Dokumentum
2.8. pontjában részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
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Az ajánlat teljessége

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az Ajánlattételi Felhívásban, a
Dokumentumban és az ajánlattevő kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát - az
esetleges hiánypótlást követően is - hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az
tartalmilag és formailag nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban, a Dokumentumban, és az
ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott
feltételeknek.

2.4.

Rész- vagy többváltozatú ajánlat

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során ajánlatot csak teljeskörűen kell benyújtani, vagyis ajánlat
csak az ajánlattétellel érintett teljes műszaki tartalomra nyújtható be.
A nem teljes műszaki tartalomra vonatkozó ajánlat érvénytelen.
Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be.
A benyújtott alternatív ajánlat érvénytelen, de az egyidejűleg benyújtott teljes körű
alapajánlatot nem teszi érvénytelenné.

2.5.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő a tárgyalásos közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő részére azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét az általa tett nyilatkozatok, az Ajánlattételi
Felhívásban vagy a Dokumentumban az ajánlat részeként benyújtandó iratok utólagos csatolására,
illetve alakszerűségeinek, hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás kiterjed továbbá az egyéb – az
ajánlattal kapcsolatos – formai hiányosságok pótlására is. A hiánypótlás keretében az ajánlat
elbírálásra kerülő tartalmi elemei nem módosíthatók.
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az azok
pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte után a
hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a hiánypótlás elrendelésének tényéről, és a
pótolandó hiányosságokról az ajánlattevőt közvetlenül írásban tájékoztatja.
A hiánypótlás keretében ajánlattevőnek csak a hiánypótlási felhívásban előírt dokumentum(ok)at
kell benyújtania. A hiánypótlás keretében nem kell a hiánypótlást a pótolt dokumentumokkal
egybefűzött ajánlat formájában előterjeszteni.
A hiánypótlást kizárólag papíralapú formában lehet benyújtani. (Fax és e-mail nem fogadható el!)
A hiánypótlási határidő lejártáig az Ajánlatkérő részére ajánlattevő benyújthat az ajánlatában be
nem nyújtott olyan iratokat, melyek a hiánypótlási felhívásban nem szerepelnek.
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Ha ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem,
vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott ajánlatot veszi
figyelembe a hiányosságok joghatásának megítélése során.
Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

2.6.

Az ajánlat készítésének költségei

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban való
ajánlattételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.

2.7.

Az ajánlat módosítása és visszavonása

Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – a Dokumentum IV. fejezetében
meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek
mellett - módosíthatja.
A módosított ajánlat csomagolásán „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett
földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás-2017. – Ajánlat – 2017. december 04-én 10:00
óra előtt felbontani tilos!” „MÓDOSÍTÁS” megjelölést kell feltüntetni.
Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatot, illetve módosítást Ajánlatkérő nem
veszi figyelembe.
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő
hozzájárulásával sem módosíthatja.

lejártát

követően

ajánlatát

még

Ajánlatkérő

Nem minősül módosításnak az ajánlatban:
 a benyújtott iratok, nyilatkozatok Kbt. rendelkezéseinek megfelelő és jogszerűen
lehetséges pontosítása, akkor sem, ha az valamely okirat módosítását eredményezi.
Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlat
felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja
ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt
nyilatkozatban kell bejelentenie és azt – ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján – az
ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie Ajánlatkérő részére.
Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt vonja vissza ajánlatát, az esetben Ajánlatkérő
a visszavont ajánlatot részére az ajánlattételi határidő lejárta előtt átadás átvételi jegyzőkönyv
felvétele mellett visszaszolgáltatja. Amennyiben az ajánlattételi határidő előtt visszavont ajánlatot
az ajánlattételi határidő előtt ajánlattevő nem veszi át, akkor részére az ajánlat csak az iratőrzési
idő (5 év) lejárta után szolgáltatható vissza. Az ajánlat visszavonása esetén az ajánlat nem vehető
figyelembe.
Ha ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után vonja vissza ajánlatát, a visszavont ajánlat csak
az iratőrzési határidő lejárta után jár vissza. Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlattételi határidő után
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visszavont ajánlatával összefüggő esetleges kárát a 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint
érvényesítheti.

2.8.

Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás

Az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál
az ajánlattevő kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő
által adott válaszok nem eredményezhetik az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban
foglalt rendelkezések módosítását.
A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, vagy E-mailben történhet,
Ajánlatkérő ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat.
A közbeszerzési eljárásban érintett gazdálkodó szervezet képviselői, a 1138 Budapest, Váci út 144150. VI. emelet címen, munkanapokon 09:00 órától 15:00 óráig, de legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártáig (2017. december 04-én 09:00-tól 10:00-ig) a Dokumentumba betekintést
kérhetnek.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem tart helyszíni konzultációt.
Ajánlattevő a megalapozott ajánlathoz – levélben, telefaxon, vagy E-mailben – kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban
foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal az
Ajánlattételi Felhívásban meghatározottak figyelembevételével. Az ajánlattételi határidő lejárta
előtti 3. napot követően, de legkésőbb a 2 nap 09:00 órájáig benyújtott kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás kéréseket Ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni, illetve azokra választ adni,
ilyen esetekben ajánlatkérő csak azokat a kérdéseket válaszolja meg, amelyek a megalapozott
ajánlat benyújtásához szükségesek. Az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. napot követő
kérdéseket Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de a kérdést
feltevő Ajánlattevő megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek az ajánlattételi határidő lejárta
előtt legkésőbb 2 nappal e-mailben megküldi, és a Dokumentumot letöltő cég részére az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 2 nappal közvetlenül elektronikus úton elérhetővé
és letölthetővé teszi a Dokumentum mellett.
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni
és benyújtani.

2.9.

A Dokumentum rendelkezésre bocsátása és ellenértéke

A dokumentumot Ajánlatkérő térítésmentesen közvetlenül elektronikus úton elérhetővé és
letölthetővé teszi ajánlattevő részére.
Ajánlattevő az általa átvett Dokumentumot nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja.
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Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevőnek a fentiek szerint el kell
érnie (a közbeszerzési dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel
feltétele) (Kbt. 57. § (2) bekezdés).
A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető térítésmentesen ajánlattevő
részére a http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/ címen a jelen eljárás tárgyának megnevezése
pont alatt.
A közbeszerzési dokumentum .pdf formátumban szabadon letölthető.
Az ajánlattétel
megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum elérhetőségét– a
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a kozbeszerzes@mfgt.hu e-mail címre megküldött kérés
esetén megküldi e-mail-ben a dokumentum elérhetőségét megkérők részére az általuk megadott
e-mail címre.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat ugyanezen módon teszi közzé.

2.10.

Az Ajánlattételi Felhívás, illetve Ajánlattételi dokumentum módosítása

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a
Dokumentumban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az Ajánlattételi Felhívást.
Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást, illetve egyéb írásbeli
értesítést küld az ajánlattételre felhívott részére.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdés rendelkezésének megfelelően kiegészítő tájékoztatásban is
módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a Dokumentumban meghatározott – belső
ellentmondást, vagy semmisnek nyilvánítani kívánt – feltételeket.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően kiegészítő tájékoztatásban is
módosíthatja az Ajánlattételi Dokumentum Ajánlattételi felhívásban nem meghatározott
rendelkezéseit.

2.11.

Tájékoztató a határidőkről

A tájékoztatás kérés határideje:
A kiegészítő tájékoztatás megküldés határideje:
Az ajánlattételi dokumentum letöltésének határideje:
Ajánlattételi határidő:
Ajánlat bontása:
Tárgyalás időpontja:
Eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja:
Szerződéskötés tervezett időpontja:
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2017. december 04.
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2017. december 15.

10:00 óra
10:00 óra
10:00 óra
10:00 óra

dr. Nagy László Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
00099

Magyar Földgáztároló Zrt.

„Vízlikvidálási szolgáltatás - 2017”

III.
3.1.

AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK

Ajánlattevő

Ajánlatot csak az alábbi ajánlattételre felhívott cég nyújthat be:
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

3.2.

Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy
Ajánlattevő nem tartozik-e kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával igazolhatja
azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban ESPD nyilatkozat is benyújtható,
de annak alkalmazása nem kötelező.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek
alkalmazásától eltekint.
Műszaki-szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek
alkalmazásától eltekint.
Ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat iratmintáján túl az ajánlat benyújtásához
szükséges iratmintákat az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumban közzéteszi.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében és az ajánlat benyújtása során elfogadja az
ajánlattevő által az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat is, de a fénymásolatokat az 1952.
évi III. törvény 196. §-ában meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel megegyező” szöveg
beírásával, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A hamis igazolás büntetőjogi
következményekkel jár.” Az eredeti illetve hitelesített másolati példányban benyújtott
igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
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AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETEMÉNYEI

Az ajánlat csomagolása, címzése, példányszáma

Az ajánlatot egy darab eredeti példányban papír alapon és egy darab a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formában, nem
bontható kötésben, zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton – ajánlott, tértivevényes
küldeményként – a 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet címre kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlatkérő által benyújtási címként megjelölt
irodaházban biztonsági őrség végzi a beléptetést, ezért a személyazonosság igazolására alkalmas
arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél hiányában az Ajánlatkérő területére
való belépés és illetve az ajánlat benyújtása, leadása nem lehetséges. A beléptetés időtartama
adott esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük, hogy az ajánlat benyújtásánál ezt
az időtartamot is figyelembe véve járjanak el.
A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:
 Ajánlattevő neve és címe,
 Ajánlatkérő neve és címe,
 az ajánlat tárgya: „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás-2017. – Ajánlat – 2017. december 04-én 10:00 óra előtt
felbontani tilos!"
(Postai, illetve futárszolgálat útján való benyújtással együtt járó, abból adódó feliratokat
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.)
A címzésre annak érdekében van szükség, hogy Ajánlatkérő az ajánlatot közbeszerzési
eljárásonként azonosíthassa és visszaküldhesse ajánlattevő részére, ha az az ajánlattételi határidő
lejárta után, elkésetten érkezett, vagy azt a sérült csomagolás miatt nem fogadta el, illetve
ajánlattevő a benyújtott ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonta.
A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az
ajánlat példányain fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy a „másolat” megjelölést. A másolatot a
teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni.
Az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő a papír alapú eredeti példány adatait ismerteti. A papír alapú
és az elektronikus másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén a papír alapú
eredeti példány tartalma az irányadó.
Ha a csomagolás nem felel meg az e pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az
ajánlattételi határidőtől eltérő felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Ajánlatkérő az ajánlat átvételét – annak érvénytelenné nyilvánítása mellett – megtagadhatja, ha
 az ajánlat tartalmazó csomagolás sérült vagy nyitott,
 az az ajánlattételi határidő lejárta után érkezik Ajánlatkérőhöz,
és a csomagolás felbontása nélkül visszaküldheti azt ajánlattevő részére.
Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és
határidőben benyújtásra kerüljön. A postai úton továbbított ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor
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tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejárata előtt
megtörténik.
Kézhezvételi idő az ajánlatnak az Ajánlatkérő 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet címen
található székhelyére történő fizikai beérkezése, illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyvben
szereplő átvételi idő.
A csomagolás akkor minősül sérültnek vagy nyitottnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat
valamely példánya kivehető.

4.2.

Az ajánlat formai követelményei és nyelve

Az ajánlat példányait (Azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni
(pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével leragasztani, szignálni). Az ajánlatot
folyamatos, –„1” számjeggyel kezdődő minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon
feltüntetett - oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban meghatalmazott
munkavállaló kézjegyével (szignó) kell ellátni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az
aláírási címpéldánnyal, míg egyéb megbízott, meghatalmazott esetén a megbízás,
meghatalmazással kell igazolni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni.
Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki – az ajánlat részeként benyújtott, az illetékes bíróság vagy
hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján – ajánlattevő képviseletére jogosult. Ha
ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell
az ajánlathoz mellékelni.
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű
dokumentumot – magyar nyelvű fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt
dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak az ajánlattevő általi magyar
nyelvű felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges hiteles fordítás. A fordítás eredetivel történő
egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének
írásban kell nyilatkoznia.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy annak fordítását az ajánlattevő NEM KÖTELES a 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban becsatolni, elegendő ajánlattevő által
készített fordítás benyújtása (Nem magyar nyelvű irat és magyar nyelvű fordítás együtt!). A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
Az ajánlatban ajánlattevő által elkövetett hibákat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön
ellátottan lehet javítani.
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha
ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokon ajánlattevőnek fel kell tüntetnie a
„javítva” szöveget, majd külön is alá kell írnia, valamint dátumot is fel kell tüntetnie a javítást
igénylő részen.
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Az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy – az ajánlat részeként
benyújtott cégdokumentum, vagy megállapodás alapján – ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy
aki a törvényes képviselőtől származó és az ajánlat aláírására vonatkozó eredeti meghatalmazással
rendelkezik. A meghatalmazást a Dokumentáció Iratminták fejezetében található iratminta
felhasználásával és megfelelő kitöltésével kell benyújtani.
A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot, oldalszámozást is
magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívás és a
dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan.

4.3.

Ajánlati ár

Az ajánlati ár meghatározása az alábbiak szerint történik:
Egységár: …….. Ft/m³
Az Egységárat nettó értékben, forintban kell meghatározni. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét
kizárólag forintban fogja kifizetni.
Az Egységárat Ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott
fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítania.
Az Egységárnak tartalmaznia kell valamennyi ráfordítást és költséget. Az Egységáron túl a
szerződés teljesítése során Ajánlattevő egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé.

4.4.

Ajánlati kötöttség

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumban és a
szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek a tárgyalások során véglegesített
rendelkezéseihez és Ajánlattevő a végső ajánlatához – az annak benyújtási határidejétől számított
– 30 napig kötve van.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség
időtartamának meghosszabbítását, amely kérést Ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az
Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak
a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat módosítása nem kérhető és nem
engedhető meg. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati kötöttség meghosszabbításához nem járul
hozzá, akkor az eredeti ajánlati kötöttség lejárta után Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja
ajánlatát.

4.5.

Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel megkönnyítése és az ajánlattevő
költségeinek csökkentése érdekében – tekintettel a szolgáltatás jellegére és a közbeszerzési eljárás
típusára is - nem köt ki ajánlati biztosítékot.
4.6.
Üzleti titok
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A Kbt. 44. § (1) bekezdése értelmében, az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 71. § szerinti
hiánypótlásában és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Üzleti titokká nyilvánítás korlátai
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak,
megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlat alkalmasságának, és a
kizáró okok fennállásának vizsgálata, valamint a Kbt. 76. § szerinti értékelésre során figyelembe
vételre kerül, vagy közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül.
Ajánlattevő az ajánlat Kbt. 76. § szerinti értékelésre során figyelembe vételre kerülő adatok
alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés)
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, kivéve a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó adatok
körét.
A Kbt. 44. § (2) bekezdés rendelkezési alapján nem nyilvánítható üzleti titoknak különösen
a) azok az információk, adatok, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok,
c) a észvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat.
Jogszerűtlen üzleti titokká nyilvánítás jogkövetkezménye
Amennyiben az üzleti titokká nyilvánítás nem megalapozott Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései
alapján köteles a részvételi jelentkezést érvénytelenné nyilvánítani. Erre tekintettel kérjük, hogy
a részvételi jelentkezés részeinek üzleti titokká nyilvánítását szíveskedjenek alaposan átgondolni
és az indokolást a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni!

18 / 42

dr. Nagy László Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
00099

Magyar Földgáztároló Zrt.

V.

„Vízlikvidálási szolgáltatás - 2017”

AZ AJÁNLAT FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig – 2017. december 04-én 10:00 óra – nyújthatja be. Ajánlatkérő a
zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot a határidő lejártakor – amely azonos az ajánlat
felbontásának időpontjával – nyilvánosan bontja fel. Az ajánlat felbontásán az ajánlattevő
képviselői és az általuk meghívottak, valamint az Ajánlatkérő képviselői és az általuk meghívottak
vehetnek részt. Az ajánlat felbontási helyére való belépéssel kapcsolatban a 4.1 pontban
ismertetettek az irányadóak.
Az ajánlat felbontásának helye:
1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet
Az ajánlattételi határidő előtt visszavont, valamint az elkésett ajánlat nem kerül felbontásra.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát, illetve a bontási eljárás kezdeti időpontját az MR1
Kossuth Rádió 10:00 órás pontos idő jelzése szerint állapítja meg.

5.1.

A bontás során ismertetett adatok

Az ajánlat bontásakor Ajánlatkérő az ajánlatra vonatkozóan ismerteti, és írásban rögzíti a bontási
jegyzőkönyvben az Ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), illetve az ajánlati árat.
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát az Ajánlattevő részére a bontástól számított 5 napon
belül megküldi.

5.2.

Az eljárás bizalmas volta

A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlat
vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem ajánlattevőnek sem pedig más
olyan személynek, akik nem vesznek hivatalosan részt az Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési
eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, az ajánlat pontosítását, melyet az Ajánlatkérő az
érintett ajánlattevőtől kér.

5.3.

Az ajánlat pontosítása

Az ajánlat értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti ajánlattevőt benyújtott ajánlata
pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A
pontosítás megkérése és a válasz kizárólag írásban történhet, az ajánlat lényeges tartalmának
módosítása kizárt.

5.4.

Tárgyalási szabályok

Ajánlatkérő a tárgyalás(oka)t zárt körben tartja. (Csak Ajánlatkérő és Ajánlattevő képviselői.) A
tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott
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meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a tárgyaláson
Ajánlattevő részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek). Ajánlatkérő csak
abban az esetben tart több tárgyalási napot, ha szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az
első tárgyalási napon nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az aktuális
tárgyalási napon adja meg az Ajánlatkérő. Az értékelésre kerülő ajánlati ár módosítása csak a
szerződéses feltételek és a műszaki kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban
benyújtott módosított ajánlattal lehetséges.
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírnak.
Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak előnyösebbre módosíthatja, vagy
fenntarthatja ajánlati árát. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása
után az így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége az ajánlati ár
módosítására, illetve fenntartására melyet a tárgyaláson megadott időpontban az ajánlattételi
dokumentumban az ajánlattételre meghatározott szabályok szerint írásban és cégszerűen aláírva
kell benyújtania.
A módosított ajánlat felbontására, ismertetésére a tárgyaláson meghatározott helyen és
időpontban kerül sor. A módosított ajánlati ár a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre
kerül. Az ajánlati ár módosítására egy alkalommal lesz lehetőség. A végső ajánlat ily módon való
megadásával ajánlati kötöttség jön létre a teljes szolgáltatási-ellenszolgáltatási tartalomra és
feltételekre. Ajánlattevőnek a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban tett módosított
ajánlata (végső ajánlat) kerül értékelésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 30
napban határozza meg.
A módosított ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
Az első tárgyalás időpontja: 2017. december 07-én 10:00 órától.
A tárgyalás(ok) helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló

5.5.

Az ajánlat megfelelősége

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevő megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban előírt kizáró
okoknak és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a Dokumentumban megadott összes
feltételnek és előírásnak.

5.6.

Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása

Ajánlatkérő kizárólag azt az ajánlatot értékeli, amelyikről megállapította, hogy az Ajánlattételi
Felhívásban és Dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel,
továbbá Ajánlattevővel szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek
megfelelő ajánlatot a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása bírálati szempont
alapján bírálja el. Az ajánlati árat a kitöltött/beárazott költségbontással alapján kell meghatározni.
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Az ajánlati ár a beárazott költségbontás szerinti egységáraknak a meghatározott mennyiségek
szerinti szorzata.

5.7.

Az ajánlat elbírálásának eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának eredményét
2017. december 11. napján
ajánlattevőnek e-mailban küldi meg és egyidejűleg térítésmentesen közvetlenül elektronikus úton
elérhetővé és letölthetővé teszi.

5.8.

A szerződés

A Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban tehető észrevétel,
véleményeltérés, annak szövege módosítható, de minden módosítást megjegyzésként
(változáskövetővel jelölve, vagy a szerződéstervezetben más színnel kiemelve jelölve) a
szerződésben fel kell tüntetni.
Ajánlatkérő a Dokumentum részét képező szerződéstervezetnek a tárgyalások végére kialakított
szöveggel való aláírását a nyertes ajánlattevővel 2017. december 15. napján 10:00 órakor tartja.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a szerződéskötés előzetesen
meghatározott időpontjában, úgy ezen tényt Ajánlatkérő a szerződéskötés meghiúsulásának
tekinti.
A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére
Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult.
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VI.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Feladat általános ismertetése
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás nyújtására a 2018. január 01-től 2020. december 31-ig terjedő
időszakra.
A szolgáltatás szerinti tevékenység:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetése során szükségképpen
kitermelésre kerülő rétegvíz átvétele - csővezetéke, illetve tartályban-, a besajtolásra alkalmas
technológiai rendszereikhez átszállítás, besajtolásra előkészítés és az adott rétegbe való
beasjtolás.,
Az egyes tárolók éves rétegvíz mennyiségeit a következő táblázat tartalmazza:
Zsanai
Hajdúszoboszlói
Földgáztároló Földgáztároló
Várható éves
mennyiség
Várható napi
mennyiség

Pusztaedericsi
Földgáztároló

Kardoskúti
Földgáztároló

maximális

15.000 m3

3.000 m3

2.400 m3

600 m3

maximális

350 m3

150 m3

100 m3

10 m3

Várható összes éves mennyiség: 71.000 m3

Becsült érték: 100.000.000, HUF

A részletes műszaki tartalom külön mellékletében kerül meghatározásra.
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A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE

Megjegyzések, tudnivalók:
Az ajánlatban csatolt dokumentumok eredeti vagy másolati példányban nyújthatók be az
Ajánlattételi Felhívás rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján – a
kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok és a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítés kivételével
- elfogadja az ajánlattevő által az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat (egyszerű másolat),
de a fénymásolatokat az 1952. évi III. törvény 196. §-ában meghatározottakra figyelemmel az
„eredetivel megegyezik” szöveg beírásával, a kiállító aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni:
„A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”
Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok, valamint
a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítéssel benyújtandó okiratok esetében kizárólag az eredeti,
illetve közjegyzői hitelesítéssel ellátott okiratokat fogadja el.
Hamis adatok szolgáltatása, hamis nyilatkozat tétele esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és
az ajánlat értékelésében nem vesz részt.
Az Ajánlattevő jogosult megjelölni és elkülöníteni a Kbt. által meghatározott körben az üzleti
titkokat jelentő adatokat, iratokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
keretében kerülnek felhasználásra.
A felhívásban szereplő iratok ajánlathoz való csatolásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a
pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem megfelelő teljesítése
esetén nyilváníthatja az ajánlatot erre az okra tekintettel érvénytelennek.
Hiánypótlás rendelhető el olyan iratok pótlására is, amelyek szerepelnek az ajánlatban, de az
ajánlat határideje után, még az eredményhirdetés előtt elvesztik a jogszabályban, illetve
közigazgatási határozatban meghatározott bizonyító erejüket.
Ajánlattevőnek az általa benyújtott dokumentumokat és mellékleteket az alábbi sorrendben kell
összeállítania és nem bontható kötésben összefűznie. (A kötés akkor minősül „nem bonthatónak”
ha roncsolás nélkül az ajánlatból lap nem távolítható el, illetve abba lap roncsolás nélkül utólag
nem beilleszthető.)
Az egyes összetartozó iratokat lehetőség szerint ajánlattevő irataival egy csoportban – pl.
valamennyi aláírási címpéldány egymás után, más irat közéjük való besorolása nélkül - kell
becsatolni az ajánlatban.


Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva).



Felolvasólap (ajánlattevő neve, címe, kapcsolattartó adatai, ajánlati ár). [1. sz. iratminta]



Aláírási címpéldány(ok) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában az
ajánlatot, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy a
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2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.


Meghatalmazás Ajánlattevő képviseletére, a képviselet tartalmának pontos
meghatározásával. (Csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosított személy
írja alá az ajánlatot). [2. sz. iratminta]



Ajánlattevői Nyilatkozat, amely nyilatkozatot tartalmaz az ajánlatra, ajánlattevői minőségre
vonatkozóan. [3. sz. iratminta]



Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló
dokumentumot.



Nyilatkozat a Kbt. 66. § alapján. [4. sz. iratminta]



Nyilatkozat a kirázó okokról. [5. sz. iratminta]



Cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat(ok) arról, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának hatálya alá. [6. sz. iratminta]



A szerződéstervezet rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatok. [7. sz. iratminta]



Az ajánlat részét képező Szerződéstervezet, annak megfelelő kitöltésével.



Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar
nyelvű dokumentumot – fordítás nélkül – nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt
dokumentumot stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak magyar nyelven a
ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás
eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia. [8. sz. iratminta]



Titoktartási nyilatkozat. [9. sz. iratminta]



Nyilatkozat üzleti titokról. [10. sz. iratminta]



Összeférhetetlenségi nyilatkozat. [11. sz. iratminta]



Nyilatkozat a KKVT szerinti besorolásról. [12. sz. iratminta]



Nyilatkozat az ajánlat papír alapú és elektronikus példányainak egyezőségéről. [13. sz.
iratminta]

Budapest, 2017. november 30.
Magyar Földgáztároló
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő
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VIII.

SZERZŐDÉSTERVEZET

A szerződéstervezet külön mellékletében kerül meghatározásra.
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IX.

IRATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP
A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.)
által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárása során az eljárásban az alábbi
ajánlatot nyújtjuk be.

Ajánlattevő neve:

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

székhelye:

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

Cégjegyzékszám:

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

Belföldi adószám:

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

Képviselő neve:

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

Kapcsolattartó személy neve:

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

Kapcsolattartó személy mobil száma:..................................................................................................
Kapcsolattartó személy e-mail címe: ...................................................................................................

Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt
részleteses feltételeket elfogadva a szolgáltatás teljesítését vállaljuk a szerződés-tervezetben
foglaltak szerint.

Egységár:

nettó .......................................................... HUF / m3

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás
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MEGHATALMAZÁS

.......................................................................................... mint (……………………………………………………)
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ........................................ a
........................................................ dolgozóját a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló
Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás-2017.” tárgyú
közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására.

A meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására,
jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére
melyet Ajánlattevő a meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………
Meghatalmazó
cégszerű aláírása

Tanú 1

…………………………………………
Meghatalmazott
aláírása

Tanú 2

név:

…………………………………………

név:

…………………………………………

szig. szám:

…………………………………………

szig. szám:

…………………………………………

aláírás:

…………………………………………

aláírás:

…………………………………………
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által
megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárása során

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlattételi dokumentumának feltételeit. Az ajánlattételi dokumentumban ismertetett
feltételek szerint részt kívánok venni a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar
Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás-2017.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint ajánlatot benyújtó.

2.

A dokumentumban kért és az általam benyújtott dokumentumok valós információkat
tartalmaznak.

3.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

4.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, vagy az
alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt.-ban részletezett összeférhetetlenségi
körülmények.

5.

Tudatában vagyunk annak, hogy ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése
során.

6.

Felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy*:
1) az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs változás bejelentési eljárás folyamatban
cégünk tekintetében.
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2) az ajánlat benyújtásnak időpontjában változás bejelentési eljárás van folyamatban
cégünk tekintetében, a változás bejelentési kérelmet és annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk.

Alulírott kijelentem, hogy a jelen összefűzött …………..… számozott oldalt tartalmazó ajánlat
tartalmát ismerem, azzal egyetértek és igazolom, hogy az abban foglalt bármely nyilatkozat, adat,
információ a valóságnak megfelel.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás

* Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással jelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó
nyilatkozatot csatolni.
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NYILATKOZAT
A KBT. 66. § ALAPJÁN
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138
Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett
földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot
benyújtó és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) ajánlattevő képviseletében
n y i l a t k o z o m , hogy
1.

a felhívásban és dokumentumban foglalt valamennyi előírást, szerződéses feltételeket
megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2.

A dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az
egyértelmű az ajánlat benyújtása vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot
nyújtunk be a felívásban és dokumentumban meghatározott szabályoknak megfelelő módon.

3.

Kijelentjük és teljeskörű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi közbeszerzési
dokumentumot és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem
közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó írásos hozzájárulása
nélkül.

4.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
részeivel összefüggésben harmadik személlyel szerződést nem kötünk.

5.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
kívánunk alvállalkozókat igénybe venni.

6.

Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítése során más
szervezet erőforrásaira nem támaszkodunk.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap
…………………………………………….........
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által
megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég amely a közbeszerzési eljárásban vesz részt – esetében a Kbt. 62 § (1) - (2) bekezdésben, valamint
a Kbt. 63.§ (1) bekezdésben meghatározott alábbi feltételek:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII.
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,
illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós
eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem
tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene
indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság
által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h)56 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került
jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél
nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
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i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot
szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési
eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására,
az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott
adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt
biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból
ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három 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; vagy
ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen
megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a,
vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos
eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a
Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a
bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti
végzésében megállapította;
p)57 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított
előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős
bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;
q)58 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős
határozata megállapította.
62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak
egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga
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szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha
ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez
szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket súlyosan
megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozat megállapította;
b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét - a c) pontban meghatározott
eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által
megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt
három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését
okozta;
d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az
alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek
során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben
nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.

nem állnak fenn.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
A KIZÁRÓ OKOKRÓL A 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONT
TEKINTETÉBEN

Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által
megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

a) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*
A pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges tulajdonosok
neve és állandó lakhelye az alábbi:*
Név:
Állandó lakhely:
Név:
Állandó lakhely:
vagy:

b) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás
*Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással jelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó
nyilatkozatot csatolni.
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NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által
megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban

az alábbi nyilatkozatot teszem

*a dokumentáció részét képező Szerződéstervezet – ideértve annak mellékleteit is – tartalmát
változatlanul elfogadjuk és nyertességünk esetén vállaljuk annak megkötését.

*a dokumentáció részét képező Szerződéstervezet – ideértve annak mellékleteit is – tartalmát a
szerződéstervezetben tett módosítási javaslatainkkal együtt fogadjuk el és nyertességünk esetén
vállaljuk annak megkötését.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírás

*a megfelelő rész aláhúzandó
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NYILATKOZAT A FORDÍTÁSOKRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
.................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.)
által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk
benyújtott ajánlat eredeti példányában található nem magyar nyelvű iratok ajánlattevő általi
felelős fordításának tartalma az eredeti nem magyar nyelvű irat tartalmának megfelelő, teljes
szöveghűségű.

A nem magyar nyelvű iratok és azok magyar nyelvű fordításai az ajánlat alábbi oldalain található:
Nem magyar nyelvű irat

Magyar nyelvű fordítás

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT A TITOKTARTÁSRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által
megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy

az Ajánlattételi

Dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt
kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges volt és a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzleti titkait a közbeszerzési eljárás
során és azt követően megőrzöm.

Az Ajánlattételi Dokumentumot, annak egyes részeit, vagy az Ajánlattételi Dokumentum másolati
példányait, illetve azok részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban
feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használtam fel.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
.................................. …….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.)
által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk
benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem
annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titok az ajánlat alábbi oldalain található:

______________
______________
______________
Az üzleti titokká minősítés Kbt. 44. § szerinti indoklása:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az üzleti titokká nyilvánítás nem megalapozott, akkor a
Kbt. rendelkezései alapján Ajánlatkérő köteles érvénytelenné nyilvánítani a részvételi
jelentkezésemet.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………….. mint a ……………………….. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.)
által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére
vízlikvidálási szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Cégünk, illetve
általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók erőforrás szervezetek, személyek
-, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt
a közbeszerzési eljárás előkészítésében, illetve lefolytatásában és ennek alapján részünkről nincs
az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményező körülmény. Tehát Cégünkkel,
valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal, erőforrás szervezetekkel, személyekkel
szemben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 25. §. szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete
sem áll fenn.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a
munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók erőforrás szervezetek, személyek -, valamint
azok

vezetői,

munkavállalói

és

hozzátartozóik

tekintetében

a

Kbt.

25.§-a

szerinti

összeférhetetlenség fennállása, jogában áll ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítani.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL

Alulírott .........................................., mint a(z) ............................................................ (megnevezés,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-ai értelmében
vállalkozásunk

□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása

/A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében./
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NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT PAPÍR ALAPÚ ÉS
ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYAINAK EGYEZŐSÉGÉRŐL

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely:
.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által
megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási
szolgáltatás-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott
ajánlat papír alapú példánya és az arról készült elektronikus másolati példány azonos
adattartalmúak, azok mindenben megegyeznek egymással.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
cégszerű aláírása
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