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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Postai cím: Egyetemváros
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3515
Ország: HU
Címzett: Miskolci Egyetem
Telefon: +36 46/565461
E-mail: muszsu@uni-miskolc.hu
Fax: +36 46/565352
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
xEgyéb
(nevezze meg): felsőoktatási intézmény
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



xOktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Földgáz vásárlási szerződés a Miskolci Egyetem részére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros,
ME Egészségügyi Kar, Miskolc, Mész u. 1.sz.
ME CTFK ,Sárospatak, Eötvös u. 5;5-7. sz.
NUTS-kód HU311
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Földgáz vásárlási szerződés a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci
beszerzésére, 2010.09.01. 06:00 óra és 2011.07.01 06:00 óra közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, a
dokumentációban meghatározottak szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az ajánlatkérő 2010.09.01. 06:00 óra és 2011.07.01. 06:00 óra közötti időszakra
vonatkozó minimum földgázszükségletét biztosító összesen 779960 m3+50%
mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára a dokumentációban megadott
felhasználási helyeken az alábbiak szerint:
1. rész: Miskolci Egyetem Campus és Egészségügyi Kar részére: 564600 m3 +50 %
2. rész: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar és Comenius
Tanítóképző Főiskolai Kar Felnőttképzési Központ részére 215360 m3 + 50 %
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem



Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/09/01 (nap/hó/év)
befejezés 2011/07/01 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Kötbér, a szerződésben meghatározottak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Anyagi fedezet a Miskolci Egyetem éves költségvetésében rendelkezésre áll.
Kifizetés: felhasználási helyenkénti részletezést tartalmazó, 30 napos időszakonkénti
elszámolás alapján kiállított tételes számla szerint, a teljesítéstől számított 30 napon
belül, átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának figyelembevételével. Ajánlatkérő
előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból:
- ha ajánlattevővel, vagy valamelyik alvállalkozóval vagy erőforrást nyújtó
szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- ha ajánlattevővel, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamelyik alvállalkozóval, vagy erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
Kizáró okok igazolási módjai:



- A Kbt. 60. § (1) bekezdése és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjai szerinti kizáró
okok fenn nem állásáról ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet
a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozni köteles, továbbá a 63. § (1)
bekezdés b) pontja alapján azt igazolni jogosult a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdések
szerint, valamint a Kbt. 63/A. § (1)-(4) bekezdések alapján.
Az ajánlattevő(k)nek – a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá esik.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, (közös ajánlatot tevők) és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozója csatolják:
G1: valamennyi olyan pénzügyi intézet nyilatkozatát egyszerű másolatban, amelynél
számlát vezet arról,
- mióta vezeti a bank a bankszámlát,
- az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot
meghaladó sorban állás a számlán. A pénzügyi intézményi nyilatkozat az ajánlati
felhívás megjelenését megelőző 30. napnál nem lehet régebbi.
[Kbt. 66. § (1) bek. a)]
G2: az utolsó lezárt üzleti év nettó forgalmáról, ezen belül a közbeszerzés tárgya
szerinti (földgáz-kereskedelem) tevékenységből származó nettó forgalmáról szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozatot. [Kbt. 66. § (1) bek. c) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő, (közös ajánlatot tevők) és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni
kívánt alvállalkozója (a G1 alkalmasság tekintetében önállóan, a G2 alkalmasság
tekintetében együttesen) alkalmatlan, ha:
G1: bármely rész vonatkozásában,ha bármely pénzügyi intézményi számláján az
ajánlati felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban
állás előfordult.
G2: nem rendelkezik az ajánlati felhívás megjelenésétől számított utolsó lezárt üzleti
évében, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (földgáz-kereskedelemből)
származó,
- az 1. rész tekintetében legalább évi 58 millió HUF nettó forgalommal,
- a 2. rész tekintetében legalább évi 22 millió HUF nettó forgalommal.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, (közös ajánlatot tevők) és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozója csatolják:
M1: az elmúlt egy év (2009. év) legjelentősebb földgáz értékesítésére vonatkozó
szerződéseinek cégszerűen aláírt ismertetését, melyből megállapítható az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés. A referencia igazolására a
Kbt. 68. § (1) bekezdés a-b) pontjában leírtak az irányadók.
Több részre történő jelentkezés esetében a referencia mennyiségek összevontan is
igazolhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):



Ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozója együttesen alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M1: 1. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább egy vagy több szerződésből származó,
minimum 564000 m3/év földgáz értékesítésről szóló referenciával.
2. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább egy vagy több szerződésből származó,
minimum 215000 m3/év földgáz értékesítésről szóló referenciával.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x



VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S
74 -
110662
2010/04/16 (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/30 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára (80.000,- Ft + Áfa) a Miskolc Egyetem MÁK
10027006-01426672 számú bankszámlájára történő átutalással teljesítendő. A
befizetésen „Földgázbeszerzés” megjelölést kell feltüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/06/30 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)



IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
2010/09/01 -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/30 (nap/hó/év )
Időpont: 11:00
Hely (adott esetben): Miskolc, Egyetemváros E/7 épület V. em. 514. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80. § (2) bek-ben meghatározottak.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2011.
március
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció másra nem ruházható át, közös ajánlattevők esetén elegendő 1
db dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció az A.II mellékletben megadott
címén vehető át, az ajánlati felhívás közzététele napjától a határidő lejártáig,
munkanapokon 9.00 – 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 11.00-ig.
A megküldésre vonatkozó igény esetén ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint
jár el.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerinti biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében előírtakat, valamint
abban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a-c) pontjában előírtakat.
4. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. július 8. 14.00 óra, helyszín: Miskolci
Egyetem E/7. irodaépület, V. em. 514. szoba.
5. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. július 30.
6. Az ajánlatban benyújtandó igazolásokat és egyéb dokumentumokat -
a cégszerűen aláírandó nyilatkozatok és az ettől eltérően meghatározott
dokumentumok kivételével - a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján elegendő egyszerű
másolatban becsatolni.
7. Az ajánlatban a következő dokumentumok is csatolandók:
- a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes
engedély közjegyző által hitelesített másolata,
- a gázbeszerzési forrásra vonatkozó szerződött partner által kiállított nyilatkozat,
mely tartalmazza, hogy ajánlattevő az általa teljesíteni kívánt részben /részekben



megadott gázmennyiséggel megegyező, a szerződés teljesítéséhez szükséges
gázforrással rendelkezik.
8. Az alkalmassági feltételek és igazolásuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
9. Az ajánlattételhez szükséges egyéb adatok a dokumentációban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 1 336 7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. § (2) bekezdés.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 1 336 7778
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/13 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Miskolci Egyetem Üzemeltetési Osztály
Postai cím: Egyetemváros, E/7 épület 518.



Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Címzett: Köteles Attila osztályvezető
Telefon: +36 46/565347
E-mail: musketes@uni-miskolc.hu
Fax: + 36 46/565450
Internetcím (URL): www.uni-miskolc.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Miskolci Egyetem Ellátási és Biztonságszervezési Osztály
Postai cím: Egyetemváros, E/7 épület 106.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna osztályvezető
Telefon: +36 46/565461
E-mail: muszsu@uni-miskolc.hu
Fax: + 36 46/565352
Internetcím (URL): www.uni-miskolc.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Miskolci Egyetem Ellátási és Biztonságszervezési Osztály
Postai cím: Egyetemváros, E/7 épület 106.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna osztályvezető
Telefon: +36 46/565461
E-mail: muszsu@uni-miskolc.hu
Fax: + 36 46/565352
Internetcím (URL): www.uni-miskolc.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Földgázvásárlási szerződés
1) A rész meghatározása
Földgázvásárlási szerződés a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros és
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 3508 Miskolc, Mész u. 1.) részére a magyar
földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz
energia versenypiaci beszerzése 2010.09.01. 06:00 óra és 2011.07.01 06:00 óra
közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés
keretében.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 09123000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség
A Miskolci Egyetem részére 2010.09.01. 06:00 óra és 2011.07.01. 06:00 óra közötti
időszakra vonatkozó minimum földgázszükségletét biztosító összesen 564600 m3
mennyiségű földgáz. Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi
értéktől való eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel +50 %-ban írja
elő.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/09/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2011/07/01 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Földgázvásárlási szerződés
1) A rész meghatározása
Földgázvásárlási szerződés a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai
Kar (3952 Sárospatak, Eötvös u. 5-7) és Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző
Főiskolai Kar Felnőttképzési Központ (3952 Sárospatak, Eötvös u. 5.)részére a
magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
földgáz energia versenypiaci beszerzése 2010.09.01. 06:00 óra és 2011.07.01
06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi
szerződés keretében.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség
A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (Sárospatak, Eötvös u.)
részére 2010.09.01. 06:00 óra és 2011.07.01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozó
minimum földgázszükségletét biztosító összesen 215360 m3 mennyiségű földgáz
vásárlása. Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való
eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel +50 %-ban írja elő.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és



között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/09/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2011/07/01 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


