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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77023-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Miskolc: Földgáz

2010/S 52-077023

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Hunyadi út 21.
Kapcsolattartó: Molnár Zoltán vezérigazgató
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 46516465
E-mail: kormos.sandor@miskolcholding.hu
Fax  +36 46516461
További információk a következő címen szerezhetők be:
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Hunyadi u. 5.
Kapcsolattartó: Bárdosné Bárkai Anikó közbeszerzési főmunkatárs
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 46516466
E-mail: bardosne.aniko@miskolcholding.hu
Fax  +36 46516461
Internet: www.miskolcholding.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Hunyadi u. 5.
Kapcsolattartó: Bárdosné Bárkai Anikó közbeszerzési főmunkatárs
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 46516466
E-mail: bardosne.aniko@miskolcholding.hu
Fax  +36 46516461
Internet: www.miskolcholding.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Hunyadi u. 5.
Kapcsolattartó: Bárdosné Bárkai Anikó közbeszerzési főmunkatárs
3530 Miskolc
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MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 46516466
E-mail: bardosne.aniko@miskolcholding.hu
Fax  +36 46516461
Internet: www.miskolcholding.hu

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Közintézmény
Egyéb ingatlangazdálkodás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Földgáz vásárlási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Az ajánlatkérő(k) közigazgatási területein lévő, a részvételi dokumentációban ajánlatkérőnként
felsorolt felhasználási helyek.
NUTS-kód HU311

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Földgáz vásárlási szerződés az I.1.) és VI.3) pontban felsorolt ajánlatkérő(k) részére a magyar földgáz
hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése
1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi
szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Az ajánlatkérő(k) 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozó minimum földgázszükségletét
biztosító összesen 1 301 250 m³+60 % mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő(k) számára a részvételi
dokumentációban megadott felhasználási helyeken az alábbiak szerint:
1. rész: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére: 442 350 m³ +60 %
2. rész: Herman Ottó Gimnázium részére: 138 600 m³ +60 %

mailto:bardosne.aniko@miskolcholding.hu
www.miskolcholding.hu
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3. rész: Földes Ferenc Gimnázium részére: 102 750 m³ +60 %
4. rész: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium részére: 210 000 m³ +60 %
5. rész: Miskolci Nemzeti Színház részére: 176 250 m³ +60 %
6. rész: MKTT Őszi Napsugár Otthon részére: 231 300 m³ +60 %
Az ajánlatkérő(k) - valamennyi rész tekintetében - a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való
eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írják elő.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.7.2010. befejezés 1.7.2011

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Földgázvásárlási szerződés a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére a magyar földgáz hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2010
(6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés
keretében.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09123000

3) MENNYISÉG
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozó
minimum földgázszükségletét biztosító összesen 442 350 m³ mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő
számára a részvételi dokumentációban megadott felhasználási helyeken.
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írja elő.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Földgázvásárlási szerződés a Herman Ottó Gimnázium részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011
(6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09123000

3) MENNYISÉG
A Herman Ottó Gimnázium részére 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozó minimum
földgázszükségletét biztosító összesen 138 600 m³ mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára a
részvételi dokumentációban megadott felhasználási helyen.
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írja elő.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
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Rész száma 3

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Földgázvásárlási szerződés a Földes Ferenc Gimnázium részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011
(6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09123000

3) MENNYISÉG
A Földes Ferenc Gimnázium részére 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozó minimum
földgázszükségletét biztosító összesen 102 750 m³ mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára a
részvételi dokumentációban megadott felhasználási helyen.
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írja elő.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 4

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Földgázvásárlási szerződés az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium részére a
magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci
beszerzése 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-
kereskedelmi szerződés keretében.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09123000

3) MENNYISÉG
Az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium részére 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011
(6:00) közötti időszakra vonatkozó minimum földgázszükségletét biztosító összesen 210 000 m³ mennyiségű
földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára a részvételi dokumentációban megadott felhasználási helyen.
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írja elő.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 5

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Földgázvásárlási szerződés a Miskolci Nemzeti Színház és Kollégium részére a magyar földgáz hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2010
(6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés
keretében.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09123000

3) MENNYISÉG
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A Miskolci Nemzeti Színház részére 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozó minimum
földgázszükségletét biztosító összesen 176 250 m³ mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára a
részvételi dokumentációban megadott felhasználási helyen.
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írja elő.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 6

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Földgázvásárlási szerződés a MKTT Őszi Napsugár Otthon részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011
(6:00) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09123000

3) MENNYISÉG
A MKTT Őszi Napsugár Otthon részére 1.7.2010 (6:00) és 1.7.2011 (6:00) közötti időszakra vonatkozó
minimum földgázszükségletét biztosító összesen 231 300 m³ mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő
számára a részvételi dokumentációban megadott felhasználási helyen.
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +60 %-ban írja elő.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A földgáz szállításával és átvételével, a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek megszegése
esetén kötbér, mely a szerződött mennyiséghez viszonyított alulszállítás, valamint a minimális szerződéses
mennyiséghez képest vett alulvételezés esetén a le nem szállított mennyiség nettó vételárának 50 %-a,
felülvételezés esetén a meghatározott maximális mennyiségen felül vételezett földgáz nettó vételárának 20 %-
a, minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett földgázmennyiség nettó vételárának
25 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
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(k) előleget nem fizetnek.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK



HL/S S52
16/03/2010
77023-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- További információ - Tárgyalásos eljárás

6/11

16/03/2010 S52
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- További információ - Tárgyalásos eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/11

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 a
részvételre jelentkezőt kizárja az eljárásból:
— ha a részvételre jelentkezővel vagy valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll,
— ha a részvételre jelentkezővel vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik 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
a részvételre jelentkező, 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.
(A részvételre jelentkező nyertessége esetén a részvételre jelentkezőnek, a 10 % feletti alvállalkozónak és
az erőforrást nyújtó szervezetnek az eljárás eredményhirdetését követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-
(5) bekezdése és a 63./A § (1) bekezdése szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá, ha ezt a jelentkezésben vagy az ajánlatban nem
igazolta.).
A részvételre jelentkező(k)nek - a Kbt. 105. § (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: A részvételre jelentkező,
közös részvételre jelentkező és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolják:
G1 valamennyi a cégkivonatban szereplő számlavezető pénzintézet valamennyi vezetett számlájára vonatkozó
30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, az alábbi kötelező tartalommal:
— vezetett bankszámlák száma,
— mióta vezeti a bank a bankszámláját,
— a részvételi felhívás megjelenését megelőző 1 évben (12 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorban
állása.
[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].
Amennyiben Részvételre Jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, az igazolás a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint történik,
azzal, hogy a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontjai is figyelembe veendők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Részvételre Jelentkező, közös Részvételre Jelentkező és 10 %-ot
meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója (a G1 alkalmasság tekintetében önállóan, a G2 alkalmasság
tekintetében együttesen) alkalmatlan, ha:
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G1 bármely rész vonatkozásában, bármely pénzintézeti számlájával szemben a részvételi felhívás
megjelenését megelőző 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorban állás előfordult.
G2. nem rendelkezik az alábbi részek tekintetében a részvételi felhívás megjelenésétől számított az utolsó
lezárt üzleti évben legalább évi 100 000 000 HUF teljes nettó forgalommal, ezen belül a közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységből (földgáz-kereskedelemből) származó.
1. rész tekintetében: legalább évi 44 000 000 HUF nettó forgalommal.
2. rész tekintetében: legalább évi 14 000 000 HUF nettó forgalommal.
3. rész tekintetében: legalább évi 10 000 000 HUF nettó forgalommal.
4. rész tekintetében: legalább évi 21 000 000 HUF nettó forgalommal.
5. rész tekintetében: legalább évi 18 000 000 HUF nettó forgalommal.
6. rész tekintetében: legalább évi 23 000 000 HUF nettó forgalommal.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Részvételre Jelentkező, közös részvételre jelentkező és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozója csatolják.
M1: az elmúlt 1 év (2009. év) legjelentősebb M1 pont szerinti szerződéseinek ismertetését, továbbá a hozzá
kapcsolódó Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást.
Több részre történő jelentkezés esetében a referencia mennyiségek összevontan is igazolhatók.
Amennyiben Részvételre Jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, az igazolás a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint történik,
azzal, hogy a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontjai is figyelembe veendők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Részvételre Jelentkező, közös Részvételre Jelentkező és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozója együttesen alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M1:
1. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább 1 vagy több szerződésből származó, minimum 440 000 m³/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával.
2. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább 1 vagy több szerződésből származó, minimum 140 000 m³/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával.
3. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább 1 vagy több szerződésből származó, minimum 100 000 m³/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával.
4. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább 1 vagy több szerződésből származó, minimum 210 000 m³/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával.
5. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább 1 vagy több szerződésből származó, minimum 175 000 m³/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával.
6. rész tekintetében:
Az elmúlt évben (2009. évben) legalább 1 vagy több szerződésből származó, minimum 230 000 m³/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem
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III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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 fajtája

Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

I/1/2009

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 12.4.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 62 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára (50 000 HUF + ÁFA) a Miskolc Holding Zrt.-nek az UniCredit
Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000004-06900007 számú bankszámlájára történő átutalással
teljesítendő. A befizetésen „Földgázbeszerzés” megjelölést kell feltüntetni. A dokumentáció a befizetés
igazolása ellenében átvehető munkanapokon 9:00 és 13:00 között, a részvételi határidő lejáratának napján 9:00
és 10:00 között. A megküldésre vonatkozó igény esetén ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés szerint jár el.
A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 102. § (5) bekezdésében foglalt eseteket kivéve -
nincs lehetőség.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
12.4.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérők az I.1) pontban megjelölt ajánlatkérő és az alábbi résztvevők:
Ajánlatkérők:
— MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. MAGYARORSZÁG 3530 Miskolc, Hunyadi J. u. 21,
— Herman Ottó Gimnázium, MAGYARORSZÁG 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21,
— Földes Ferenc Gimnázium, MAGYARORSZÁG 3525 Miskolc, Hősök tere 7,
— Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, MAGYARORSZÁG 3534 Miskolc,
Gagarin u. 54,
— Miskolci Nemzeti Színház részére, MAGYARORSZÁG 3525 Miskolc, Déryné u. 1,
— MKTT Őszi Napsugár Otthon részére, MAGYARORSZÁG 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt., a közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó közös megállapodás
alapján, gesztorként eljárva képviseli az ajánlatkérőket.
2. A részvételi jelentkezést egy eredeti és két másolati példányban, összefűzve, oldalszámos
tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban a részvételi határidő időpontjáig kell benyújtani. A
csomagoláson fel kell tüntetni, hogy "Földgázbeszerzés” valamint "Nem bontható fel 12.4.2010-ben 10:00
óráig”.
A csomagoláson szerepelnie kell a részvételre jelentkező nevének és székhelyének. Amennyiben a
csomagolás vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a Kbt. szabályainak megfelel,
az nem eredményezi a jelentkezés érvénytelenségét, azonban a részvételre jelentkező kockázata, ha a
jelentkezést elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra.
3. A részvételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A részvételi dokumentáció
másra nem ruházható át, Közös Jelentkezők esetén elegendő 1 db dokumentáció megvásárlása. A részvételi
dokumentáció az Ajánlatkérő A melléklet II. pontban megadott címén vehető át a részvételi felhívás közzététele
napjától a részvételi határidő lejártáig, munkanapokon 9:00 - 13:00 óráig, a részvételi határidő lejárta napján
10:00-ig. A megküldésre vonatkozó igény esetén ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés szerint jár el. A
dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 102. § (5) bekezdésében foglalt eseteket kivéve -
nincs lehetőség.
4. Tárgyalásos eljárás megindítására a Kbt. 124. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, mivel a
földgázbeszerzés jellege (az ehhez kapcsolódó kockázatok) miatt nem lehetséges az ellenszolgáltatás előzetes
átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározása.
5. Az eljárás részvételi szakaszában ajánlat nem adható, ellenkező esetben a részvételi jelentkezés érvénytelen
a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
6. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: 12.4.2010 (10:00), helyszín: Miskolc Holding
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., MAGYARORSZÁG 3530, Miskolc,Hunyadi u. 5. Gazdasági Igazgatóság
I. em. tárgyaló. A jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 110. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése alapján az ott előírtaknak megfelelően biztosít lehetőséget a
hiánypótlásra.
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8. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 22.4.2010 (14:00), helyszín: Miskolc Holding
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., MAGYARORSZÁG 3525 Miskolc, Hunyadi u. 5. Gazdasági Igazgatóság I.
em. tárgyaló.
9. A részvételi jelentkezés személyes benyújtás esetén munkanapokon 9:00-13:00 óráig az A melléklet
III. pontjában megadott címen jelen hirdetmény megjelenésének napjától a részvételi határidő lejártának
időpontjáig lehet benyújtani. A postán megküldött részvételi jelentkezésnek a megadott határidőig az
ajánlatkérő „A” melléklet III. pontjában megadott címére meg kell érkeznie. A postai feladásból fakadó
késedelemért vagy a részvételi jelentkezés elvesztéséért a Részvételre Jelentkező tartozik felelősséggel.
A részvételi határidő utolsó napján 9:30 és 10:00 óra között benyújtott jelentkezés esetén a részvételi
jelentkezések benyújtásának helye: Miskolc Holding Zrt. (MAGYARORSZÁG 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) I. em.
tárgyaló.
10. Amennyiben a benyújtott jelentkezés egyes példányai között eltérés van, az eredeti példány irányadó.
Amennyiben a jelentkezésen az eredeti megjelölés nem kerül feltüntetésre, úgy az ajánlatkérő a beadott
példányok közül kiválaszt egyet és azt minősíti eredetinek.
11. A jelentkezésben szereplő idegen nyelvű dokumentumok, iratok valamennyi nem üres oldalát szó szerinti
fordításban le kell fordítani és be kell nyújtani tekintet nélkül annak tartalmára.
12. A jelentkezést a jelentkező - cégkivonatban szereplő - cégjegyzésre jogosult képviselője vagy olyan
személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a jelentkező nevében nyilatkozatot
tegyenek. Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a jelentkezést, úgy az aláíró személy írásbeli
meghatalmazását is csatolni kell.
13. A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkező, a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet részéről a jelentkezést aláíró személy aláírási címpéldányát.
Valamennyi, a részvételre jelentkező, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet által tett, bármilyen tartalmú nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni. A jelentkezéshez
csatolni kell a jelentkezés valamennyi odalát szignáló személy szignómintáját.
14. A jelentkezésben 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.
15. A jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy a részvételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt tartalmi, és formai követelményeket elfogadja.
16. A jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira és (3)
bekezdésére vonatkozóan.
17. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 103. §-a szerint írásban, a részvételi határidő lejárta
előtt legkésőbb 8 nappal, melyre a kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő legkésőbb a részvételi határidő lejárta
előtt 4 nappal adja meg.
18. Közös jelentkezők esetében a jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezők együttműködéséről szóló
megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre jogosult személyt. A Közös jelentkezőknek nyilatkozniuk kell
továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
19. Az alkalmassági feltételek és igazolásuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
20.. A jelentkező jelentkezésében - kifejezetten és elkülönítetten, mellékletben - közölt üzleti titok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
21. A nem magyarországi letelepedésű jelentkezőknek, közös jelentkezőnek, 10 % feletti alvállalkozó(k)nak,
erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében
a jelen felhívásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely
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szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani,
amelyből megállapítható, hogy a jelentkező, közös jelentkező, a 10 % feletti alvállalkozó(k), és erőforrást nyújtó
szervezet nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
22. A részvételi felhívás és dokumentáció kidolgozásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő
cégek nem lehetnek jelentkezők, Közös jelentkezők és a teljesítésbe bevonandó alvállalkozók, amely tényről
cégszerű aláírással kell nyilatkozni.
23. A jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a jelentkezőt terheli.
24. A Jelentkező, a közös Jelentkező, a 10 % feletti alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet
köteles becsatolni a részvételi felhívás megjelenésekor aktuális cégkivonatot a tevékenységi kör, a
cégjegyzékszám és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a http://
www.e-cegjegyzek.hu/ weboldalról ingyenesen letölthető cégkivonat nyomtatott példányát. Amennyiben a
cégügyben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a változásbejegyzési kérelemnek az érkeztetett
példányát is csatolni kell.
25. A részvételi jelentkezésben a következő dokumentumok csatolandók:
— a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély közjegyző által
hitelesített másolatát,
— a gázbeszerzési forrásra vonatkozó szerződött partner által kiállított nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy
Részvételre Jelentkező az általa teljesíteni kívánt részben /részekben megadott gázmennyiséggel megegyező,
a szerződés teljesítéséhez szükséges gázforrással rendelkezik.
26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdését.
27. Jelen felhívásra egyebekben a Kbt. szabályai irányadóak.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2003. évi CXXIX. tv. a
közbeszerzésekről 323. § (2) bekezdés.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
12.3.2010
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