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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
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Tisztelt Ajánlattevők!
A következőkben felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, melyet az ajánlat
összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartaniuk:
1.) Általános információk
1. A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.), valamint a Kbt. 198. §-ában foglalt felhatalmazás alapján közzétett
végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
2. Az ajánlati felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – középeurópai idő szerint értendők (CET). Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a
bontási eljárás kezdeti időpontját kétség esetén a Magyar Telekom Nyrt. 180-as
hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg.
3. A Kbt. 47. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő valamennyi, az ajánlat
részeként csatolandó dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő
előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen:
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az
ajánlatnak66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
4. Ha a jelen dokumentáció 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
dokumentum is mellékelhető.
5. Az ajánlattétel nyelve magyar, az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján nem
teszi lehetővé a magyar mellett más nyelv használatát. Az eredetileg idegen nyelven
készült dokumentumokat az ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításának
mellékelésével kell benyújtani. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat
között bármilyen eltérés adódik, az Ajánlatkérő számára jelen eljárásban a magyar
nyelvű változat lesz az irányadó. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az
általa benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti
dokumentum(ok) tartalmának. Az ajánlattevő az idegen nyelvű dokumentumok hiteles
fordítását is jogosult benyújtani.
6. Definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek
csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
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alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
hiteles másolat: Magyarországon készített valamely másolat esetén az eredeti vagy
hiteles másolatú dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített
másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző hitelesítési záradékkal
tanúsítja, külföldön készített valamely másolat esetén az adott országban hiteles másolat
kiadására feljogosított, felhatalmazott hatóság, szervezet vagy személy által, annak
jelenlétében készített másolat.
cégszerű aláírás: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre
jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia,
ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány) illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás
során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a
létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírásminta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi.
A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a fenti bekezdésnek
megfelelően készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja, hogy
a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában jegyzi.
üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-ában így meghatározott fogalom. A gazdasági szereplő az
ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet
is) [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.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, 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 adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
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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,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak
és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44.
§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása
során a Kbt. 44. § (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő
hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő
tartalmú dokumentum benyújtására.
tényleges tulajdonos(a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja):
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást
végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha
a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.
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írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási
cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés,
amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton
továbbított és tárolt adatokat is;
7.)

Az ajánlatkérő által az eljárás során, annak bármely szakaszában az eljárás iránti
érdeklődését jelző gazdasági szereplő, illetve ajánlattevő által megadott telefax számra
küldött bármely üzenet, dokumentum, értesítés, levél, stb. a sikeres elküldés (adás)
időpontjában (sikeres adási nyugtán szereplő küldési/adási/kézbesítési időpontban), a
megadott elektronikus levél címre küldött fentiek szerinti ajánlatkérői kommunikáció a
számítástechnikai eszközön rögzített küldési időpontban az érintett gazdasági szereplő,
ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek
tekintendő kivéve, ha elektronikus üzenet küldése esetén az ajánlatkérő rendszere
kézbesítési hibát jelez.
Ennek megfelelően az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplő, illetve
ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax/e-mail elérhetőséget adjon meg a
dokumentáció átvételekor, amely az ajánlatkérő által az eljárás során küldendő
dokumentumok fogadására folyamatosan, a nap 24 órájában alkalmas, ebben a körben
kizárólag az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplő, illetve ajánlattevő
felelősségi körébe tartozik a készülék és telefonvonal/internet(e-mail) kapcsolat
üzemképességének biztosítása. Az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplő,
illetve ajánlattevő felelőssége továbbá az is, hogy szervezetén belül a kiegészítő
tájékoztatás az arra illetékes részére átadásra kerüljön.

2. Útmutató az ajánlatok elkészítéséhez
1.)

Pénzforrások, szerződéskötési engedély:
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerződés megkötésére
vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, a közbeszerzési eljárás tekintetében
meghatározott fedezet rendelkezésére áll.

2.)

Az ajánlat költségei:
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
Ajánlattevőnek kell viselnie.

3.)

Ajánlati dokumentáció:

3.1. A jelen beszerzés tárgyával kapcsolatos információkat, az eljárásra vonatkozó
szabályokat, valamint a szerződéses feltételeket a jelen„ajánlati dokumentáció” írja elő.
Az ajánlati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
a.) Általános információk, útmutató az ajánlatok elkészítéséhez
b.) Csatolandó nyilatkozatok, igazolások jegyzéke
c.) Tájékoztató az elektronikus árlejtés eljárásrendjéről
d.) Műszaki melléklet
e.) Iratminták
f.) Szerződéstervezet
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(I. fejezet)
(II. fejezet)
(III. fejezet)
(IV. fejezet)
(V. fejezet)
(VI. fejezet)

3.2. A Kbt.-ben előírt és az ajánlati dokumentációban bekért információknak és okiratoknak
az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos
és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye – nem, vagy
nem teljes körűen teljesített hiánypótlás esetén - az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása,
vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmatlanná minősítése lehet.
3.3. Az ajánlati felhívás és jelen ajánlati dokumentáció (valamint a műszaki leírás jelen
dokumentációtól elkülönült elektronikus dokumentumban kiadott része) együttesen
tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket.
4.)

Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációpontosítása, kiegészítő információk
nyújtása:

4.1. Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására
szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége.
Az a gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, legkésőbb
az ajánlatok bontását megelőző 4. napig írásban az ajánlati felhívás I.3.pontában
meghatározott e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez
szükséges bármely információ tekintetében (Kbt. 56. § (1) és Kbt. 114. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben – legkésőbb az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. napon - írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a határidőben kért kiegészítő
tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadni vagy
a kiegészítő tájékoztatás-kéréshez kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumokat
módosítja (Kbt. 56. § (4), Kbt. 52.§ (3), és Kbt. 114. § (6) bekezdés).
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlatok bontását megelőző 4. napnál
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő csak akkor adja meg, ha
úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges. Amennyiben ebben az esetben a fentiekben meghatározott ésszerű határidőben
történő válaszadáshoz nem áll megfelelő idő Ajánlatkérő rendelkezésre, az ajánlattételi
határidőt ebben az esetben is meghosszabbítja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplőt haladéktalanul, egyidejűleg írásban értesíti.
Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek elsődlegesen email-en - ha az e-mail cím nem ismert, faxon – írásban megküldi a kiegészítő
tájékoztatást.
A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést
melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint a tájékoztatásban nem ad meg arra
vonatkozó információt, hogy azt mely gazdasági szereplőknek küldte még meg (Kbt. 56.
§ (5) bekezdés).
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével
elkészíteni és benyújtani.
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5.)

Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció módosítása:
Az ajánlattételi határidő, az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról
nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt
közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akiknek
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A közbeszerzési dokumentumok
módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen köteles
közvetlenül elektronikusan elérhetővé tenni. Nem módosítható az eljárást megindító
felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok olyan eleme, amely a Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt. (Kbt. 113.§ (4) bekezdés)

6.)

Az ajánlat elkészítése:
Az ajánlatok biztonságos kezelése érdekében az ajánlatkérő az ajánlatok csomagolásával
kapcsolatban az alábbi előírásokat fogalmazza meg:
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania. Az ajánlatokat írásban és zártan 1 papír alapú példányban, valamint 1
elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be
kell nyújtani. Az elektronikus másolatot az eredeti papír alapú ajánlatról készített, nem
módosítható „pdf” file (vagy azzal egyenértékű) formátumban jelszó nélkül olvashatóan
kell elkészíteni.
Az Ajánlattevőnek ajánlata papír alapú (eredeti) és az elektronikus másolati példányait
egy lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtania, a borítékon (csomagon) fel kell
tüntetni az eljárás megnevezését, továbbá azt, hogy a lezárt boríték (csomag) kitől
származik (ajánlattevő nevét és címét), valamint az „az ajánlattételi határidő lejártáig nem
felbontandó” jelzést.
Amennyiben a boríték nincs megfelelő jelöléssel, az Ajánlattevő nevének, címének
megjelölésével ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért
vagy idő előtti felnyitásáért.
Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A papír alapú ajánlatot olyan kötésben kell benyújtani, amelyből állagsérelem nélkül
lapot kivenni, cserélni nem lehet.
Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az
ajánlatban elhelyezett dokumentumok egyértelműen beazonosíthatók, és fellelhetők.
A tartalomjegyzéket és az adatlapot követő oldalon a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
információkat tartalmazó felolvasó lapot kell elhelyezni az ajánlatban.
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó (adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosultaknak
vagy olyan személyeknek, akik erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.

7.)

Az ajánlatot alkotó okmányok (Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke):
Az Ajánlattevők által benyújtandó igazolások és nyilatkozatok felsorolását a jelen
ajánlati dokumentáció II. fejezetében található táblázat rögzíti.
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8.)

A) Ajánlati ár, szerződéses ár

Ajánlati ár
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete
mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.
Árképzés
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéstervezet 4.5. pontjában
rögzített indexelt árat milyen képlet alapján állapítja meg. Továbbá ajánlattevőnek
ajánlatában be kell mutatni, hogy a kapacitás lekötési díjat, valamint a forgalmi díjat,
milyen eljárással határozza meg.
Fizetési feltételek
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes Ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő szám láinak
kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján a Kbt. 130.§ (1) (5) és (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően történik.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek
A beszerzés ajánlatkérők saját forrásából valósul meg.
A számla formailag és tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatályos számviteli és adó
jogszabályoknak.
A számla tartalmazza a földgáz árát és a számla kibocsátásának napján hatályos
jogszabályok szerint egyéb fizetési kötelezettséget.
Kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számla
A díj a szerződéses időszak alatt havonta egyenlő részletben, havonta előre fizetendő. Az
Eladó kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző
hónap 15. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a
Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről.
Fizetési határidő: tárgyhó 1. napja.
Gázdíj számla, rendszerhasználati forgalmi díj számla
A felhasznált földgáz mennyiség ellenértékét, a forgalommal arányos rendszerhasználati
díjakat, valamint az energiaadót, egyéb adókat tartalmazó számlát Eladó a tárgyhót
követően kiállítva küldi meg Vevőnek.
Amennyiben a tárgyhavi mérőleolvasások a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig nem
érkeznek be az Eladóhoz a kapcsolódó Elosztótól, úgy az Eladó jogosult az előző hónap
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adatai alapján ennek hiányában becsült fogyasztási adatok alapján számlát kibocsátani.
A tárgyhónapot követő hónap 10. napja után beérkező mérőleolvasások eredményei a
következő elszámoló számlában kerülnek figyelembevételre.
Fizetési határidő: a szabályosan kiállított számla Vevő általi kézhezvételét követő 30
naptári nap, figyelemmel az Art. 36/A §-ra.
Fizetési késedelem esetén kamat számítása a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerint történik. A késedelmi kamatot a kamatterhelő levél
kézhezvételét követő 30. napon kell teljesíteni.
A fizetés módja a Fél által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt
bankszámlára, ennek hiányában a Szerződésben rögzített bankszámlára történő banki
átutalás. A Vevő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének Eladó által történő
megfizetése havonta, a teljesítést követően kiállított szállítói számla kézhezvételét
követően a Ptk. rendelkezései és a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdéseiben rögzítetteknek
megfelelően, átutalással történik.
Vevő kijelenti, hogy előzetes egyeztetést követően az irányadó jogszabályoknak
megfelelő elektronikus számlát is befogad. Adott esetben a Szerződés értelmezése során
a számlán elektronikus számla értendő.
A fizetési teljesítésének napja az átutalás Eladó számlájára érkezésének napja.
Az Eladó a mérés szerint az előző hónapban leszállított földgázról összesítő számlát állít
ki, ami tartalmazza fogyasztási helyenkénti bontásban a földgáz díjat, valamint a
forgalomarányos
rendszerhasználati
díjat,
továbbá
a
teljesítményarányos
rendszerhasználati díjat. A számla tartalmazza
(i)
az Eladó által az előző naptári hónapban (Elszámolási Időszak) a Vevő részére
értékesített földgáz teljes mennyiségét MJ-ban (a számlázott földgáz mennyisége az
elszámolási mérőn mért m3 mérték korrigálva a hőmérséklet és nyomás mértékkel
szorozva az átadó állomáson mért tárgyhavi átlagos fűtőértékkel),
(ii)
az egységárakat (szerződéses ár Ft/MJ),
(iii)
az általános forgalmi adó összegét,
(iv)
a törvényben meghatározott energiaadó összegét,
(v)
a rendszerhasználati díjakat,
(vi)
egyéb, jogszabályban rögzített, a Vevőt terhelő és az Eladó által számlázandó
tételeket.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
10.) Az ajánlat pénzneme
Az Ajánlattevő az árakat csak HUF-ban adhatja meg.
11.) Teljesítési határidő:
Földgáz szállítása 2017. 10. 01. (6:00 CET) - 2018. 10. 01. (6:00 CET) időszakra
vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
12.) Az Ajánlattevők köre, részajánlat és alternatív ajánlat
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Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A
gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte,
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött eljárást megindító felhívást.
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot és
részajánlat nem nyújthat be.
13.) Az ajánlati kötöttség:
A Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség 30 nap.
14.) Az ajánlat benyújtási határideje:
14.1. Az ajánlatnak legkésőbb az ajánlati felhívás meghatározott időpontig meg kell érkeznie
az Ajánlatkérőhöz, az ajánlati felhívásban az ajánlat benyújtásának helyeként megjelölt
címére.
15.) Késedelmes ajánlat:
Ajánlatkérő az ajánlatot, ha azt az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kapja meg,
érvénytelennek nyilvánítja, amely ajánlat azonban a Kbt. 46.§ (2) bekezdése szerint
iratnak minősül. Az elkésett ajánlatot ajánlatkérő csak abban az esetben bontja fel – külön
jegyzőkönyv felvételével – ha az az ajánlattevő személyének megállapítása céljából
szükséges.
16.) Az ajánlat módosítása és visszavonása:
16.1. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve visszavonhatja
ajánlatát. A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 6.) pontjának
megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártáig
kézhez vennie. Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat –kivéve a
Kbt. által nevesített módosításokat - az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi
figyelembe.
A módosításról vagy visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő
lejártáig telefaxon vagy a Kbt. 41.§ (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelelően elektronikus úton írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA
17.) Az ajánlatok felbontása:
17.1. Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az
Ajánlatkérő képviselői végzik.
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17.2. Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti szervek képviselői,
valamint személyek lehetnek jelen.
17.3. Ajánlatkérő képviselői az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának napján
az ajánlati felhívásban megadott időpontban kezdi meg. Az Ajánlattevők a felbontás
időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az Ajánlattevők megjelent képviselői
részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
17.5. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, a Kbt. 68.§ (3) bekezdés szerinti - személy
kéri, az ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően lehetővé teszi az ajánlatban foglalt
felolvasólapba történő betekintést.
17.6. Az Ajánlatkérő a nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról, a felolvasott adatok
ismertetéséről, és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről,
jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az ajánlattevők
részére.
18.) Az ajánlatok részletes átvizsgálása
18.1. Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az
ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és formai
ellenőrzését.
Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges
érvénytelenítésére vagy az Ajánlattevők kizárására okot adó körülmények. Ennek
megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is.
18.2. Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított tartalmi és formai
hiányosságok pótlására vagy felvilágosítás nyújtására – a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal
összhangban - lehetőséget biztosít.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást
elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
A hiánypótlásról és a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felhívásról az ajánlatkérő
egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a
határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat, illetve azon ajánlati tartalmi elemeket,
melyre vonatkozóan felvilágosítás megadását kéri.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati
felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás
nyújtására megjelölt határidő folyamatban van, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat,
amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
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A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet
nem befolyásolja.
18.3. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként
figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő
eleme tekintetében.
Amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan
értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által
alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása
alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari
rezsióradíj mértékénél.
Amennyiben a rezsióradíj önállóan nem kerül értékelésre, az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1)
bekezdése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy
az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű
rezsióradíjjal számolt.
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni
az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott
döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati
elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára
vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz,
hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati
ár megalapozottságáról.
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek való megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére
vonatkozik.
18.4. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását
az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
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meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket
vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul
tájékoztatni kell.
18.5. Ha az ajánlat valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek ítélt kötelezettségvállalást
tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint
indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíti.
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles megvizsgálni,
hogy az érintett kötelezettségvállalás teljesíthetősége megállapítható-e. Az ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják
megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. (Kbt. 72. § (7) bekezdés)
18.6. Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati
felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően
megállapítja, hogy az ajánlat érvénytelen-e, illetőleg az Ajánlattevőt ki kell-e zárni az
eljárásból. A kizáró okok fennállásának vizsgálata tekintetében a Kbt. 114.§ (2)
bekezdésében foglaltak irányadók, e körben a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak nem
kerülnek alkalmazásra.
Az ajánlat érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdés a)-f) pontjaira vagy (2) bekezdésére
való hivatkozással kerül megállapításra, az Ajánlattevő eljárásból való kizárásáról az
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) és (2) bekezdései szerint dönt.
19.) Az ajánlatok értékelése
19.1. Az ajánlatkérő által felállított bírálóbizottság az előzőek alapján az eljárásból ki nem zárt
ajánlattevő érvényesnek minősített ajánlatát minden részben a legalacsonyabb ár
szempontja szerint értékeli (Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont).
19.2. Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a)- c)
pontokban meghatározott körülmények fennállása esetén, valamint a Kbt. 114. § (8)
bekezdésében foglalt esetben.
Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés
a)- d) pontokban meghatározott körülmények fennállása esetén.
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot kizárólag a jelen közbeszerzési
eljárás keretében használhatja fel.
20.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményének közzététele
20.1 Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az
eljárás eredménytelenségéről, az eljárásból történő kizárásáról, ajánlatának a Kbt. 73. §
szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő
kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fentiek szerinti tájékoztatást az írásbeli
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összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton
történő megküldésével teljesíti.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eredménytelenségi ok esetében az ajánlatkérő
köteles tájékoztatást adni a közbeszerzésre rendelkezésre állt anyagi fedezet összegéről,
továbbá adott esetben arról, hogy az mely szervezet döntése alapján mikor és milyen
okból került elvonásra, átcsoportosításra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 37.§ (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre
legkésőbb a szerződéskötéstől vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné
nyilvánításától vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló ajánlatkérői
döntéstől számított tíz munkanapon belül feladja.
21.) A szerződés megkötése
21.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az adott rész(ek) tekintetében
nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel
(személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges
feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. (Kbt. 131. § (1)
bekezdés)
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
ajánlati kötöttsége további harminc- építési beruházás esetén hatvan - nappal
meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni,
amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az
írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben
mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes
szervezet a Kbt. 131. § (5) bekezdésében meghatározott időtartam alatt akkor mentesül
szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően –ellenőrzési körén kívül
eső, általa előre nem látható körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére
vagy teljesítésére nem lenne képes vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való
elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
A szerződést a cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek kell aláírni a cégjegyzés
előírásainak megfelelően.
21.2. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes meghatározását az ajánlati
dokumentáció V. fejezetében található szerződés tervezet tartalmazza.

- 16 -

22.

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők által a szerződés teljesítésére gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását kizárja.
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II. CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE
A dokumentum neve
Az ajánlat elektronikus példánya (az előírt példányszámban, adathordozón és
formátumban)
Ajánlat fedőlap
Tartalomjegyzék
Adatlap
Felolvasólap
Meghatalmazás (adott esetben)
A Kbt. 62. §-a (1) bekezdés g)-k), m), és q) és a (2) bekezdése tekintetében az
ajánlattevő Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal megtett
nyilatkozata a kizáró ok fenn nem állásáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy e gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnyilatkozata arról, hogy
megfelel az ajánlatkérő által előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és
szakmai alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő
nyilatkozata
az
alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
szervezetekről/személyekről (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), valamint ha
ajánlattevő igénybe vesz ilyen szervezetet/személyt, abban az esetben a
szervezet/személy
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt
Nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdése szerint(eredeti)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Nyilatkozat a benyújtott fordításról (adott esetben)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Hiteles cégaláírási nyilatkozat, aláírás minta (+ szükség esetén meghatalmazás)
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
A közbeszerzési dokumentum ezzel ellentétes kifejezett rendelkezésének hiányában az
ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban
is be lehet nyújtani. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolati
példányban való benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (garanciavállaló nyilatkozat és/vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
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III. TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL
Az ajánlatkérő elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki a nyertes ajánlattevőt.
Ez a tárgyalás egy olyan speciális módja, amikor a vonatkozó kormányrendeletben
meghatározott szabályok betartásával az ajánlattevők úgynevezett dinamikus licitálással
korábbi árajánlataiknál kedvezőbb ajánlatokat tesznek és így alakítják ki a végső ajánlatot.
1.1
Az ajánlattevők csak a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontja szerinti
ellenszolgáltatásra (nettó ajánlat ár Ft/GJ) licitálhatnak.
1.2
Az ajánlattevők számára az alábbi információk lesznek elérhetők az elektronikus
árlejtés során:
 az árlejtés induló értéke (minden ajánlattevő saját korábbi legjobb érvényes ajánlata),
 az árlejtés időtartama, a meghosszabbítások időtartama (5 perc), ha a befejezési
időpont előtti meghatározott intervallumban (5 perc) új megajánlás érkezik,
 a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbség értéke (0,05 Ft/GJ),
 a rendszerbe bevihető értékek közötti maximális különbség értéke (200 Ft/GJ),
 adott ajánlattevő megajánlásainak számszerű értéke, helyezési sorszáma (a
rangsorban elfoglalt helye), és az ajánlat megtételének időpontja,
 a legjobb ajánlat értéke,
 az árlejtés befejezéséig hátralévő időtartam,
 az esetlegesen meghosszabbított árlejtés esetén a meghosszabbítás befejezéséig
hátralévő időtartam,
 az aukció lezárást követően az érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket a lebonyolító
elektronikus úton tájékoztatja a bírálati szempont tekintetében kialakult rangsorról,
továbbá a tájékoztatásban ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A rangsor közlése még nem
tekinthető az eljárás eredményéről történő tájékoztatásnak.
1.3
Az elektronikus árlejtés lebonyolításának menete a következő:
Az elektronikus árlejtés alkalmazására a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr) foglaltak szerint kerül
sor.
Az elektronikus árlejtés végleges időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi az eljárásban ajánlatot
benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, az értesítés fogadása visszaigazolásának
kötelezettségével értesíti, legkésőbb az árlejtés napját megelőző ötödik munkanapig. Az
értesítést az ajánlatkérő úgy küldi meg, hogy annak tartalmát az ajánlattevők az elektronikus
árlejtés kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal
megismerhessék.
Az ajánlattevők az elektronikus árlejtés időpontját megelőzően Internet hozzáférés birtokában
bejelentkezést követően beléphetnek az árlejtési felületre.
Az ajánlatkérő, illetve az aukciós szolgáltató legalább 24 óra időtartamban lehetővé teszi az
ajánlattevők részére a rendszer kipróbálását és azt, hogy megismerkedjenek az elektronikus
árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésével.
Az árlejtés mindaddig folytatódik, amíg új ajánlat érkezik. Az árlejtést az ajánlatkérő a Kr. 24.
§ (1) bekezdése szerint zárja le.
1.4

Az ajánlattevők az alábbi feltételek mellett tehetik meg új ajánlataikat:
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Az ajánlatkérő az árlejtés induló értékének ajánlattevőnként, a papír alapon benyújtott
ajánlatokban szereplő megajánlásokat határozza meg.
Az árlejtés során az ajánlattevőnkénti induló értékhez képest korlátlan számú további, kizárólag
kedvezőbb (alacsonyabb) ajánlat tehető a Kr. 22. § (4) bekezdése szerint az árlejtési szabályok
figyelembevétele mellett.
Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során egy adott ajánlattevő esetében a korábbi ajánlata
és új ajánlata között minimálisan 0,05 Ft/GJ kell, hogy legyen a különbség.
Az árlejtéses árverseny tervezett időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés befejezési
időpontját megelőző 5 percben új ajánlat érkezik, az árlejtés időtartama az árlejtés tervezett
befejező időpontjától számítottan, automatikusan 5 perccel meghosszabbodik.
Az árlejtéses árverseny (az aukció) akkor ér véget, ha az utolsó 5 percben új ajánlat nem
érkezik.
1.5
Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzői,
a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírások:
Az elektronikus árlejtési rendszert az eeebid Szolgáltató Kft. biztosítja, amely elérhető az
arlejtes.sourcing.hu weboldalon keresztül. Kérjük, tekintse meg az eljárást az árlejtési
rendszerbe belépve (fönt középen a [Login] gombra kattintva).
A rendszer használatához egy átlagos számítógép szükséges Internet kapcsolattal. A rendszer
minimális működéséhez elegendő egy 400 Mhz-s Pentium processzorral ellátott számítógép,
128 MB RAM-mal, minimum 46 Kbit/s Internet kapcsolattal ellátva.
Az alkalmazáshoz minimálisan Windows 95 operációs rendszer szükséges, vagy ennél újabb
Microsoft fejlesztésű operációs rendszer (98/ME/NT/XP/2000/Vista). Az eeebid Szolgáltató
Kft. rendszerein történő tallózáshoz minimálisan egy Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator
4.7 verzió szükséges. Az optimális futtatáshoz javaslunk Internet Explorer 5.0, Netscape 6.0
vagy Mozilla 1.3 vagy újabb verziószámú böngészőket, de az alkalmazás Macintoshon vagy
Symbianon keresztül is futtatható vagy akár Nokia Communicator-on keresztül is elérhető.
A rendszer Ajánlattevői Felhasználói Útmutatóját letöltheti a rendszerbe történő bejelentkezést
követően, az eljárást megnyitva (nevére kattintva), a [Dokumentumok] menüpontban.
1.6
A Kr. 18. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok
bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [Kr.
24. § (3) bekezdés] során ismerteti.
1.7
Amennyiben valamely ajánlattevő az elektronikus árlejtésen nem tesz ajánlatot,
vagy nem vesz részt, úgy a papír alapon beadott ajánlatát tekinti ajánlatkérő végleges
ajánlatnak, így az abban megadott ellenszolgáltatás értékére áll be az ajánlati kötöttsége az
aukció lezárását követően.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az elektronikus árlejtéshez gondoskodjanak
tartalék számítógépről, mobilinternetről, illetve a kapcsolattartó személy folyamatos
elérhetőségéről az ajánlatban megadott mobiltelefon számon! Ajánlatkérő és lebonyolító
az ajánlattevőknél fellépő műszaki problémákért, Internet kimaradásért nem vállal
felelősséget!
Az árlejtés tervezett időpontja: 2017. augusztus 22. napja 10 óra.
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
„Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.”
Fogyasztási helyek megnevezése, címe, mérési pont azonosítója, elszámolás jellege és
mértékadó éves fogyasztása
Fogyasztási
hely

Baji
Kazánház
Síkvölgyi
temető

Cseri Strand
és
Élményfürdő
Tatabányai
Regionális
Hulladékkeze
lő Központ

Címe

POD azonosító

Mértékad
ó éves
fogyasztá
s (MJ/év)
9.880.794

Teljesítmén
y m3/h

2836 Baj,
Tóvárosi út,
hrsz.:
020/75
2800
Tatabánya,
Síkvölgyi út
1., hrsz.:
01009/4
2800
Tatabánya,
Cseri utca
33., hrsz.:
2084
2800
Tatabánya,
Dubnikvölg
y, hrsz.:
0739/13

39N050214945000 havi
2

257.476

25

39N050802933000 havi
K

26.626.45
1

203

39N050850086000 havi
9

1.145.645

25

39N05215564000
F

Elszámol
ás jellege

havi

Beszerezni kívánt mennyiségek a mértékadó éves fogyasztás alapján*:
Baji Kazánház fogyasztási hely tekintetében:
9.801.365 MJ = 282.054 m3
Síkvölgyi temető fogyasztási hely tekintetében:
247159MJ = 7.113m3
Cseri Strand és Élményfürdő fogyasztási hely tekintetében:
26526123 MJ = 763.342 m3
Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Központ fogyasztási hely tekintetében:
1066825 MJ = 30.700 m3
*Amennyiben 1 m3 földgázból 34,75 MJ energia nyerhető.
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V. IRATMINTÁK
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AJÁNLAT
„Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.”
tárgyú
Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján, a nyílt eljárás uniós értékhatár alatti eljárásrendben
alkalmazandó szabályai szerint lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárásban

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye
Név: ....................................................
Székhely: ............................................
Kapcsolattartó:
Neve:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

Kelt: 2017. _______________ hónap _____ napján
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Tartalomjegyzék
Oldalszám
Irat megnevezése
Ajánlat fedőlap
Tartalomjegyzék
Adatlap
Felolvasólap
Meghatalmazás (adott esetben)
A Kbt. 62. §-a (1) bekezdés g)-k), m) és q) és a (2)
bekezdése tekintetében az ajánlattevő Kbt. 114.§
(2) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal
megtett nyilatkozata kizáró ok fenn nem
állásáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozata arról,
hogy e gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevő/alkalmasságot
igazoló
szervezet
nyilatkozata arról, hogy megfelel az ajánlatkérő
által előírt pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki
és
szakmai
alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlattevő
nyilatkozata
az
alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
szervezetekről/személyekről
(nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell), valamint
ha
ajánlattevő
igénybe
vesz
ilyen
szervezetet/személyt,
abban
az
esetben
a
szervezet/személy
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
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rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
(eredeti)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Nyilatkozat a benyújtott fordításról (adott esetben)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Hiteles cégaláírási nyilatkozat, aláírás minta (+
szükség esetén meghatalmazás)
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
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Adatlap
az ajánlattevőre (közös ajánlattevőre) vonatkozó általános információkról
Közbeszerzési eljárás megnevezése: „Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri
Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.”
Közbeszerzési eljárás ajánlatkérője: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (meghatalmazott ajánlatkérő)
Az ajánlattevő cég(ek):
Neve:

______________________________________

Rövidített neve (adott esetben):

______________________________________

Székhelye:

______________________________________

Postacíme (adott esetben):

______________________________________

Telefonszáma:

______________________________________

Telefax száma:

______________________________________

Képviselő neve:

______________________________________

Nyilvántartó cégbíróság neve
Cégjegyzékszáma/nyilvántartási

______________________________________

száma:

______________________________________

Adószáma:

______________________________________

Fő bankszámlaszáma,

______________________________________

számlavezető pénzintézet neve:

______________________________________

Email címe:

______________________________________

(Kérjük, hogy közös ajánlat esetén minden ajánlattevő adatait külön-külön közöljék)

________________,2017. ___________ hó ______ nap

________________________
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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Felolvasólap
megnevezése
székhelye
Ajánlattevő1

telefonszáma
telefax száma
e-mail címe

Közbeszerzési eljárás megnevezése: „Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri
Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.”
Közbeszerzési eljárás ajánlatkérője: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (meghatalmazott ajánlatkérő)
Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont)
Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz az alábbiak szerint:
Ajánlati ár:
1. Gázdíj (fixáras) …………….. (HUF//MJ)
2. Kapacitás lekötési díj …………. HUF/(m3/h)/év
3. Forgalmi díj: ………. (HUF/GJ)

Kelt: 2017. _______________ hónap _____ napján

_______________________________
cégszerű aláírás

Megjegyzés:
Egy változat adható be!
Minden rovatot ki kell tölteni!

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét
(lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.
1
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya: „Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri Kft., Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.”
Ajánlatkérő: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(meghatalmazott ajánlatkérő)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő /alvállalkozó / az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult
képviselője
meghatalmazom
………………………………………………………………………..…..-t
a
………………………………………………………………………………… dolgozóját az
alábbiakra:
- jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására
- információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
……….
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

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

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: …………………………
……………………………………
Lakcím: ………………………

aláírás:

2. név: ………………………………………….
……………………………………
Lakcím: ……………………………………...…

aláírás:

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője – a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „Földgáz energia beszerzése a TSzol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő
tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban és a (2) bekezdésben rögzített kizáró
okok.

_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontja tekintetében

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője – a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „Földgáz energia beszerzése a TSzol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő
tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy
1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és ezért
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r)pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjaszerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos* nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:
2.a)
a tényleges tulajdonos neve

a tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

2.b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjaszerinti tényleges
tulajdonosa nincs.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
Kérjük az 1) vagy a 2) pontot aláhúzni. A 2. pont aláhúzása esetén kérjük vagy a 2.a) pontot kitölteni vagy
a 2.b) pontot aláhúzni (vezető tisztségviselőt már nem kell feltüntetni tényleges tulajdonosként)
* A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
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rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
2013. évi V. törvény 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.
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Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője – a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „Földgáz energia beszerzése a TSzol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő
tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban és a (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
hogy az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban és a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről

Alulírott ..................................................., mint a ............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője – a T-Szol Tatabányai Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „Földgáz energia beszerzése a T-Szol
Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő
tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az ajánlatkérő által előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai
alkalmassági követelményeknek megfelelünk, azaz a teljesítéshez rendelkezünk az alábbiak
mindegyikével:
P.1. az előző lezárt üzleti évben összesen a földgáz energia szállításból/értékesítésből származó
ÁFA
nélkül
számított
árbevételünk
eléri
a
50.000.000,HUF-ot.
M.1. rendelkezünk legalább egy darab, az eljárást megindító felhívás megküldésének napját
megelőző 3 évből származó földgáz energia szállításáról/értékesítéséről szóló referenciával,
amely(ek)nek
ellenszolgáltatási
összege
minimum
nettó 50.000.000,HUF.

_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
cégszerű aláírás
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Ajánlattevői nyilatkozat
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről/személyekről
Alulírott …………………........................................................... (név),
mint a(z) ............................................................................................................................(cég)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által „Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri
Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban felelősségem tudatában, nyilatkozom, hogy
I. az alkalmasság igazolására szervezeteket/személyeket nem kívánok bevonni:
vagy
II. az alkalmasság igazolására az alábbi szervezeteket/személyeket kívánom bevonni:

A szervezet
vagy személy
neve

A szervezet
vagy személy
székhelye
vagy lakcíme

Azon alkalmassági
követelmény,
melynek igazolása
érdekében bevonja
(az ajánlattételi
felhívás vonatkozó
pontjának
megjelölésével)

A szervezet
vagy
személy
típusa
(természetes
személy,
egyéni
vállalkozó,
cég, egyéb
szervezet)

A szervezet vagy
személy
alvállalkozóként
részt vesz a
teljesítésben
IGEN/NEM*

………………………., …… év ………. hónap …. nap

___________________________
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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Részletes adattartalmú nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről
(az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása alapján benyújtandó
nyilatkozatok)
Alkalmasság igazolása
Árbevételi nyilatkozat
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője – a T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „Földgáz energia beszerzése a
T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő
tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy Társaságunk előző lezárt üzleti évi közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az alábbiak
szerint alakult:
Előző lezártüzleti
év

A közbeszerzés tárgyából (földgáz
energia szállításából/értékesítéséből)
származó árbevétel (értékesítés nettó
árbevétele, HUF)*

_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

*attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő beszámolójában nem HUF-ban kerültek a forgalmi adatok feltüntetésre, akkor az
alkalmasság megállapításához szükséges forgalmi adatot az ajánlattevő a beszámolójában szereplő pénznemben
is és HUF-ban is köteles megadni a jelen nyilatkozatban. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megküldése napján közzétett
devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az
átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati
felhívás megküldése napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
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Részletes adattartalmú nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről
(az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása alapján benyújtandó nyilatkozat ok)
Az Ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által
kiadott
NYILATKOZAT
a beszerzés tárgyát képező földgáz energia szállítására/értékesítésére vonatkozó
referenciákról
Alulírott …………………………........................................................... (név),
mint a(z) ...............................................................................................................................(cég)
ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője, ajánlattevőként/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetként
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás alapján – a tárgybani
referenciaként - cégünk alábbi szállításait jelölöm meg:
S.sz.

A teljesítés
ideje

Szállítás tárgya *

Szerződést kötő másik fél
megnevezése

Ellenszolgáltatás Referenciát nyújtó
nettó összege
személy neve és
elérhetősége

1.
2.
3.
4.
5.
db

Összesen

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A fent felsoroltakból az ………... sorszámú referenciákat csatolt referencia (összesen:……..
db referenciaigazolással) is alátámasztjuk.
Kijelentem, hogy a fentiek, illetve a csatolt referenciaigazolások dokumentálják, hogy cégünk
megfelel az ajánlati felhívásban megfogalmazott követelménynek, mely szerint rendelkezünk:
rendelkezünk legalább egy darab, az eljárást megindító felhívás megküldésének napját
megelőző 3 évből származó földgáz energia szállításáról/értékesítéséről szóló referenciával,
amely(ek)nek ellenszolgáltatási összege minimum nettó 50.000.000,- HUF.
_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
cégszerű aláírás
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* A referenciatáblázat „Szállítás tárgya” című oszlopát oly módon kell kitölteni, hogy a megadott információkból
egyértelmű legyen az Ajánlatkérő számára, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági követelmények
mindegyikének.
A táblázatban lévő sorszámozás csak a minta kedvéért történt, ennek megfelelően nem kötelező minden sor
kitöltése, és – igény esetén - a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.
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REFERENCIA IGAZOLÁS
(adott esetben)
a beszerzés tárgya szerinti termékek szállítására vonatkozó referenciákról

A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 23.§ alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással lehet igazolni. A kiállított referenciaigazolásnak legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
- A teljesítés idejét;
- A szállítás tárgyát;
- A szerződést kötő másik fél megnevezését;
- Az ellenszolgáltatás nettó összegét
- A referenciát nyújtók nevét, elérhetőségét;
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt;

_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
aláírás

*
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Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján
(eredetiben csatolandó!)

Alulírott ________________________________________________________ mint a(z)
_______________________________________________(cégnevű) ____________________
____________________________________ (székhelyű) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
„Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az
ajánlatkérő által készített közbeszerzési dokumentumok (ajánlati felhívás és ajánlati
dokumentáció) hiánytalan átvétele után az azokban foglalt meghatározott valamennyi formai
és tartalmi követelmény (ide értve a műszaki leírást, illetve szakmai specifikációban foglaltakat
is) gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és az
ajánlatidokumentációban foglalt valamennyi előírást, követelményt, szerződéses feltételeket
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és az eljárás
nyertesévé történő minősítésünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését. A
dokumentációban rögzítetteket minden vonatkozásban egyértelműnek, kielégítőnek és
elégségesnek tartjuk az ajánlat megadásához. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az
ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb
szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre az ajánlat részét képező
felolvasólap szerinti ajánlati áron.
Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő lejártától kötve vagyunk, valamint
hogy az ajánlati kötöttségünk az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig tart és az eljárás
nyertes ajánlattevőjeként vagy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként történő minősítésünk esetén
további 30 nappal meghosszabbodik.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem
közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
Jelen nyilatkozatot a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban
az ajánlatom részeként teszem.
_______________________,2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Alulírott
________________________________________________________
mint
_______________________________________________(cégnevű) ____________________

a(z)

____________________________________ (székhelyű) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
„Földgáz energia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási nKft.) részére.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősülünk /
nem tartozunk a törvény hatálya alá.*

Jelen nyilatkozatot a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban
az ajánlatom részeként teszem.
_______________________, 2017. ___________ hó ______ nap

___________________________
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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Együttműködési megállapodás*
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ez a lap a közös ajánlattevők által
kötendő együttműködési megállapodásra cserélendő, amely legalább az alábbiakat
tartalmazza:



Nyilatkozat a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról;
Közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevő
megjelölése

* Csak akkor szükséges az ajánlathoz csatolni, ha ajánlattevők közösen nyújtanak be ajánlatot.
A megállapodást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.
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SZERZŐDÉSES VAGY ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ OKIRAT
(adott esetben)
Ezen lap helyére cserélendő a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén Ajánlattevő és
a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet között létrejött, a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződés vagy szerződés, amely
alátámasztja, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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Hiteles cégaláírási nyilatkozat/közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány/aláírás-minta
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről az ajánlatot/nyilatkozatot aláíró
cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján készített ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát (kivéve természetes személyek), valamint
a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában – cégjegyzésre jogosult(ak)
akadályoztatása esetén a cégjegyzésre jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját tartalmazó
dokumentumot egyszerű másolatban (kivéve természetes személyek esetén). Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül
joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy kizárólag a
2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy
változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírásmintát fogadja el.
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VI. SZERZŐDÉSTERVEZET
Földgáz energia adásvételi szerződés
amely létrejött egyrészről:
Név:
[*]
Székhely:
[*]
Cégjegyzékszám: [*]
Adószám:
[*]
Bankszámlaszám: [*]
Képviselő neve:
[*]
mint eladó (a továbbiakban: „Vevő”),
másrészről
Név:
[*]
Székhely:
[*]
Cégjegyzékszám: [*]
Adószám:
[*]
Bankszámlaszám: [*]
Képviselő neve:
[*]
mint vevő (a továbbiakban: „Eladó”)
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:
1.

Előzmények

1.1.

A T-Szol Zrt., mint ajánlatkérő saját részre és a Cseri Strand és Élményfürdő
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdése alapján „Földgáz energia
beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
valamint kettő tagvállalata (Cseri Kft., Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási nKft.)
részére.” címen a nyílt eljárás uniós értékhatár alatti eljárásrendjében alkalmazandó

szabályai szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le („Közbeszerzési Eljárás”). A
Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes ajánlattevőkét kihirdetésre a
[*] napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegzés tanúsága szerint.
1.2.

Jelen szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) alapdokumentumát képezi az 1.1. pontban
meghatározott Közbeszerzési Eljárás ajánlati felhívása, az ajánlati dokumentáció,
valamint Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.
Amennyiben ellentmondás van a fentiekben felsorolt iratok tartalma között, úgy az
egyes iratok rendelkezései a fentiekben felsorolt sorrendben lesznek irányadóak.

2.

Értelmező rendelkezések
Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a Szerződésben használt
fogalmak az alábbiakban rögzített jelentéssel bírnak, amennyiben jogszabály eltérést
nem engedő (kógens) rendelkezése a lentebb írtak kapcsán eltérő definíciót nem
tartalmaz:
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Átadás-átvételi pont: az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi
pontja: a Vevőt kiszolgáló és az Elosztó tulajdonában és üzemeltetésében lévő
elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll
át a Vevőre.
Elosztó: a 2008. évi XL. törvény szerinti földgáz elosztó hálózat üzemeltetési
engedéllyel rendelkező társaság, aki a Vevővel közvetlen kapcsolatban áll,
Eltérő minőségű földgáz: a szerződés 11.1. pontjában megadott minőségi jellemzőket
nem teljesítő földgáz,
Forráshiány: a földgázrendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények tartósan
meghaladják a forrás mennyiségét és nincs lehetőség a gázrendszer igény szerinti forrásfogyasztás egyensúlyának helyreállítására,
Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely megfelel az MSZ 1648:2000
szabványnak. Jelen szerződésben szereplő minden földgáz mennyiség adat gáztechnikai
normál állapotban, 288,15oK (15 oC) hőmérsékleten és 101,325 kPA nyomáson értendő,
Fűtőérték: a száraz földgáznak az MSZ 2373 szabvány szerint mért, és gáztechnikai
normál állapotú köbméterre meghatározott fűtőértéke,
Gázdíj: a felek által kölcsönösen elfogadott fajlagos díj HUF/MJ-ban kifejezve,
Gázév: az adott év október 1-jei gáznaptól a következő év szeptember 30-ai gáznapig
terjedő időszak,
Gázhónap: a naptári hónapok első napjának reggel 06:00 órájától a következő naptári
hónap első napjának reggel 06:00 órájáig terjedő időszak,
Gáznap: a tárgynap reggel 06:00 órájától a következő nap reggel 06:00 órájáig terjedő
időszak,
GET: a szerződés megkötésekor a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és
annak módosításai,
Havária: az Eladó részéről: a gázszállító rendszer üzemzavara, elosztórendszer
meghibásodása, földgázkorlátozás; a Vevő részéről: a villamos energia és távhő
rendszerek üzemzavara, erőműben bekövetkező tartós meghibásodás, géptörés.
Korlátozás: a hatályos jogszabályok szerint értelmezendő üzemzavar vagy forráshiány
miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozás,
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal(MKEH): az OMH (Országos
Mérésügyi Hivatal) általános jogutódja,
MEKH: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
Minőségi hiba: az Eladó hibájából minőségi hibás a teljesíts akkor, ha a szerződésben
kikötött minőségtől az Eladó hibájából ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll
fenn. A minőségi hiba időtartama az az időszak, amely a vizsgált és kifogásolt minta
vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének –
vagy a Szerződés módosításának – napjáig tart,
Működési engedély: az engedélyhez kötött gázipari tevékenységek folytatására a
MEKH által kiadott működési engedély,
Nem normál üzemmenet a gázátadó állomáson: az az állapot, amikor a gázátadó
állomás nyomásszabályozói, nyomásvédelmi gázmelegítési és mérési berendezési közül
egy, vagy több meghibásodik, nem üzemszerűen működik,
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Rendelkezésre állási hiba: a Földgáz szerződés szerinti folyamatos Eladó általi
rendelkezésre bocsátásának az Eladó hibájából történő elmulasztása, vagy a földgáz
átadásának az Eladó általi indokolatlan korlátozása, szüneteltetése,
Rendszerirányító: a 2008. évi XL. törvény szerinti földgáz rendszerirányítási
működési engedéllyel rendelkező társaság,
Specifikáció: a közszolgáltatású földgázra az MSZ 1648:2000 szabvány, illetve a
Szerződés szerint meghatározott minőségi követelmények,
Szállító: a 2008. évi XL. törvény szerinti földgázszállítási működési engedéllyel
rendelkező társaság,
Szerződött éves mennyiség: a szerződéses időszakra leszerződött, a szerződés 2. sz.
mellékletében meghatározott mennyiség,
Tároló: a 2008. évi XL. törvény szerinti földgáz földalatti tárolási működési engedéllyel
rendelkező társaság,
ÜKSZ: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott
„Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata”-nak mindenkor
hatályos változata,
Üzletszabályzat: az Eladó érvényes, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által jóváhagyott Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzata,
VHR: a szerződés megkötésekor a 19/2009. (I. 30.) számú Kormányrendelet a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
Vis maior: olyan külső körülmény, amely bármelyik Fél teljesítését késlelteti, gátolja
vagy akadályozza, mely az ésszerű befolyásolhatóság határain kívül esik, és amelyet az
érintet Fél legjobb tudása szerint megelőzni vagy elhárítani nem tud.
3.

A szerződés tárgya és időtartama

3.1.

A Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek közötti földgáz átadás-átvétel részletes
szabályait. Az Eladó a Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben
meghatározott mennyiségű és minőségű Földgáz eladására a Vevő részére, a Vevő által
megadott ütemezés szerint a Szerződés 2. sz. mellékletében részletezett átadás-átvételi
pontokon. Az Eladó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az
Elosztók a Szerződés szerinti földgázszállítást befogadják, jóváhagyják, illetve
teljesítsék. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét az
Eladótól szerzi be a Szerződés időtartama alatt a 2. sz. mellékletben szereplő telephelyek
vonatkozásában.

3.2.

A Vevő az őt megillető, a Szerződés teljesítéséhez szükséges szállítói, tárolói és elosztói
kapacitás-gazdálkodás jogát átengedi az Eladónak, aki azt közvetített szolgáltatásként
teljesíti a Vevőnek. Vevő megbízza Eladót, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges
rendszerhasználati szerződéseket a rendszerüzemeltetőkkel megkösse.

3.3.

A Vevő a Szerződés szerinti földgáz mennyiséget az Eladótól átveszi és annak árát a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően az Eladó számára megfizeti.

3.4.

A Szerződés 2017. október 1. napjától – 2018. október 1. napjáig határozott időtartamra
jön létre. Vevő a Szerződést annak lejártát legalább kilencven (90) nappal megelőzően
közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával meghosszabbíthatja a 2017. október 1. napjától
2018. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozólag.
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4.

Szerződött mennyiség és teljesítmény

4.1.

A Közbeszerzési Eljárásban beszerzett összes mennyiség: [*] m3.

4.2.

A Szerződés szerinti felhasználási helyekre vonatkozó mennyiség: [*] m3.

4.3.

A szerződött mennyiségek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Felek
megállapodnak, hogy a megadott mennyiségi adatokhoz képest történő -20 %-os eltérést
szankciómentesnek tekintik.

4.4.

A Szerződésben meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2000 számú szabvány
szerint 15 oC (288,15 oK) hőmérsékleten és 101,325 Pa referencia körülményeken kell
értelmezni m3-ban (hnm3), és a Szerződés 2. sz. mellékletében rögzített szerződött
fűtőértéken átszámolva kell értelmezni MJ-ban. A mennyiségi kötelezettségeket a MJban meghatározott értékek figyelembevételével kell teljesíteni.

4.5.

Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett földgáz-mennyiségekből a Vevő
tényleges felhasználása szerinti mennyiséget biztosít a 3.4. pontban meghatározott
időtartamban.

4.6.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő felhasználási helyeinek számában változás (új
létesítés, megszűnés, ill. a meglévő fogyasztási helyek bevonása a rendszerbe) állhat be.
Eladó ezen érintett fogyasztási helyeken (csatlakozási pontokon) is biztosítja a
szerződéses áron és feltételekkel a földgáz-szolgáltatást. Vevő köteles a felhasználási
helyek várható változásáról Eladót tájékoztatni.

5.

Áralkalmazási feltételek

5.1.

Gázdíj(fixáras)
A fizetendő gázdíj az egységnyi gázdíj és a ténylegesen átvett MJ-ban 3 tizedes
pontosságban meghatározott gázmennyiség szorzata. a Szerződés szolgáltatási
időszakában: [*],- (HUF/MJ)

5.2.

Rendszerhasználati díjak
5.2.1.

Kapacitás lekötési díj: A díj a rendszerhasználati költségek kapacitás-lekötéssel
arányos részét tartalmazza. A fizetendő éves kapacitás-lekötési díj az egységnyi
teljesítménydíj és az adott szerződéses időszakra lekötött, a 2. sz. mellékletben
meghatározott összes átadás-átvételi pontra lekötött órai kapacitás szorzata.
Az egységnyi teljesítménydíj értéke az 1. sz. melléklet szerinti számítás alapján [*]től érvényes rendszerhasználati díjakkal: [*],- HUF/(m3/h)/év.
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5.2.2.

Forgalmi díj: A díj a rendszerhasználati költségek forgalommal arányos részét
tartalmazza. A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj és a ténylegesen
átvett GJ-ban kifizetett gázmennyiség szorzata.

5.2.3.

Az egységnyi teljesítménydíj értéke az 1. sz. melléklet szerinti számítás alapján
[*]-től érvényes rendszerhasználati díjakkal: [*],- HUF/GJ.

5.3.

Egyéb áralkalmazási feltételek
Az ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót, az energiaadót, az MSZKSZ díjat,
valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott díjakat. A rendszerhasználati díj
tartalmazza a szagosítás költségét.
Ha az Eladóval szemben a földgáz-kereskedelmi tevékenységgel, vagy valamelyik
kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben érvényesített fenti adóterhek, díjak a
Szerződés hatálya alatt módosulnak, megszűnnek, vagy új elemmel egészülnek ki, a
Vevő által fizetendő ellenérték a változás hatálybalépésével, annak mértékével
módosul.

6.

Az elszámolás, a számlázás és a fizetés rendje

6.1.

A számla formailag és tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatályos számviteli és adó
jogszabályoknak.

6.2.

A számla tartalmazza a földgáz árát és a számla kibocsátásának napján hatályos
jogszabályok szerint egyéb fizetési kötelezettséget.

6.3.

Kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számla
A díj a szerződéses időszak alatt havonta egyenlő részletben, havonta előre fizetendő.
Az Eladó kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző
hónap 15. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a
Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről.
Fizetési határidő: tárgyhó 1. napja.

6.4.

Gázdíj számla, rendszerhasználati forgalmi díj számla
A felhasznált földgáz mennyiség ellenértékét, a forgalommal arányos
rendszerhasználati díjakat, valamint az energiaadót, egyéb adókat tartalmazó számlát
Eladó a tárgyhót követően kiállítva küldi meg Vevőnek.
Amennyiben a tárgyhavi mérőleolvasások a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig nem
érkeznek be az Eladóhoz a kapcsolódó Elosztótól, úgy az Eladó jogosult az előző hónap
adatai alapján ennek hiányában becsült fogyasztási adatok alapján számlát kibocsátani.
A tárgyhónapot követő hónap 10. napja után beérkező mérőleolvasások eredményei a
következő elszámoló számlában kerülnek figyelembevételre.
Fizetési határidő: a szabályosan kiállított számla Vevő általi kézhezvételét követő 30
naptári nap, figyelemmel az Art. 36/A §-ra.

6.5.

Fizetési késedelem esetén kamat számítása a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerint történik. A késedelmi kamatot a kamatterhelő levél
kézhezvételét követő 30. napon kell teljesíteni.
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6.6.

A fizetés módja a Fél által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt
bankszámlára, ennek hiányában a Szerződésben rögzített bankszámlára történő banki
átutalás. A Vevő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének Eladó által történő
megfizetése havonta, a teljesítést követően kiállított szállítói számla kézhezvételét
követően a Ptk. rendelkezései és a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdéseiben rögzítetteknek
megfelelően, átutalással történik.
Vevő kijelenti, hogy előzetes egyeztetést követően az irányadó jogszabályoknak
megfelelő elektronikus számlát is befogad. Adott esetben a Szerződés értelmezése során
a számlán elektronikus számla értendő.

6.7.

A fizetési teljesítésének napja az átutalás Eladó számlájára érkezésének napja.

6.8.

Az Eladó a mérés szerint az előző hónapban leszállított földgázról összesítő számlát állít
ki, ami tartalmazza fogyasztási helyenkénti bontásban a földgáz díjat, valamint a
forgalomarányos rendszerhasználati díjat, továbbá a teljesítményarányos
rendszerhasználati díjat. A számla tartalmazza
(i) az Eladó által az előző naptári hónapban (Elszámolási Időszak) a Vevő részére
értékesített földgáz teljes mennyiségét MJ-ban (a számlázott földgáz mennyisége
az elszámolási mérőn mért m3 mérték korrigálva a hőmérséklet és nyomás
mértékkel szorozva az átadó állomáson mért tárgyhavi átlagos fűtőértékkel),
(ii) Az egységárakat (szerződéses ár Ft/MJ),
(iii)Az általános forgalmi adó összegét,
(iv) A törvényben meghatározott energiaadó összegét,
(v) A rendszerhasználati díjakat,
(vi) Egyéb, jogszabályban rögzített, a Vevőt terhelő és az Eladó által számlázandó
tételeket.

6.9.

Számlakifogás
A Vevő jogosult a benyújtott számla ellen az Eladónál az elszámolás kézhezvételét
követő 15 munkanapon belül írásban, a hiba megjelölésével kifogást tenni.

6.10. Az Eladó köteles a kifogást megvizsgálni, és ennek eredményéről írásban a Vevőt
értesíteni, Amennyiben a kifogástolt számlatétel revíziója Eladó hatáskörén kívül esik,
abban az esetben Eladó köteles az illetékes engedélyes felé 5 munkanapon belül
megkeresést kezdeményezni, a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett.
6.11. A hiba elismerése esetén az Eladó
elszámolást/adatszolgáltatást küld a Vevőnek.

5

munkanapon

belül

korrekciós

6.12. Az Eladó a számlakifogás beérkezését követően ez elutasítás okának írásbeli
indokolásával elutasíthatja az elszámolás korrekcióját.
6.13. Az Eladónak a Vevő részére minden olyan adatot mellékelni kell, amely alapján a
vitatott elszámolás készült.
6.14. A vitás kérdések lezárását követően szükség esetén az Eladó és a Vevő korrekciós
elszámolást és számlát készít.
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6.15. Ha a hibás vagy elmaradt elszámolás miatt az Eladót vagy a Vevőt díj, vagy
díjkülönbözet illeti meg, a másik fél azt a korrekciós elszámolást követően kiállított
számla kézhezvételétől, illetve (a Vevőnek járó visszatérítés esetén) a korrekciós számla
kiállításának keltétől számított 15 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni. Ezen
fizetési határidőn túli teljesítés, késedelmes fizetésnek minősül, és a késedelmesen
teljesítő fél a Ptk. 6:155. § szerinti kamat megfizetésére köteles.
7.

Szerződésszegés esetei

7.1.

Felek a Szerződésben vállalt kötelezettségeiknek megszegése, így különösen a teljesítés
elmulasztása, késedelme kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve
a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a
Szerződésben foglaltak szerint.
A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem
érintik a Szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket,
illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket.

7.2.

A szerződő Felek a Szerződés 8. pontjában meghatározott mértékű kötbért tartoznak
fizetni, ha a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik.

7.3.

Szerződésszegést követ el az Eladó különösen:
(i) Minőségi Hibás teljesítés,
(ii) a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy
jogellenes korlátozása, ill. szüneteltetése,
(iii)saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre
bocsátása esetén.

7.4.

Szerződésszegést követ el a Vevő különösen:
(i) fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, Eladó írásbeli fizetési
felszólítását követ 8 munkanapon túl,
(ii) az Eladó vagy közreműködő megbízottja földgáz ellátórendszerén saját hibájából
okozott üzemzavar esetén.

7.5.

Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a
földgáz átadás-átvétel csökkentésének vagy szüneteltetésének oka:
(i) Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a rendszerirányító vagy az Elosztó rendelt
el. (A földgáz teljesítmények korlátozási besorolását a 4. sz. melléklet
tartalmazza.)
(ii) Vis maior (A pénzfizetési kötelezettséget a Vis maior nem érinti, kifejezetten nem
ideértve azt az esetet, ha Eladó megbízottja, alvállalkozója vagy egyéb, nem Vevő
felelősségi körébe tartozó, de Eladó érdekében vagy engedélyével tevékenykedő
harmadik személy okoz üzemzavart),
(iii)Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás az 5. sz. melléklet szerint,
(iv) Az átadás vagy átvétel szerződésszerű megtagadása.
7.5.1. Gázforrás-hiány esetén a MEKH által jóváhagyott korlátozási sorrend és
szabályozás szerint, a Vevőre vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás
alá vonható gázteljesítmény mértékéig a Vevő ellátása korlátozható.
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Amennyiben a Rendszerirányító vagy az érintett Elosztó korlátozást vagy
megszakítást rendelt el a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően,
akkor a tervezett, de nem engedélyezett szállítás tekintetében a Felek a Ptk.
lehetetlenülésre irányadó szabályok szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség
vonatkozásában nem tartoznak egymásnak fizetési kötelezettséggel. Amennyiben a
korlátozás vagy megszakítás jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült
káraik megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a Vevő által ellátott fogyasztó az
elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor a Vevő jogszabályok szerinti pótdíjat
köteles megfizetni az Eladónak.
7.5.2. Vis maior bekövetkezése esetén Felek az Eladó üzletszabályzatában irányadó
rendelkezései szerint járnak el.
7.5.3. A Vevő nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli
gáz átvételét a Vevő visszautasítja, ez az Eladó részéről minősül
szerződésszegésnek. A szabványon kívüli gáz mennyiségével csökkenthető a
szerződéses mennyiség.
7.5.3.1.
A Vevő a mérési vagy elszámolási időszakra vonatkozó adatokkal
szembeni kifogásait írásban közli Eladóval. A kifogás vizsgálatát az Eladó
haladéktalanul megkezdi, és megalapozottság esetén a szükséges korrekcióról
intézkedik. Ha Vevő mintával rendelkezik a kifogásolt gázról, akkor annak
vizsgálatára Felek megkísérelnek egyezségre jutni. Megegyezés hiányában a
mintát a MKEH-hez kell szállítani döntő vizsgálat céljából. Az MKEH vizsgálat
illetve annak eredménye mindkét fél részére kötelező.
7.5.3.2.
Ha a Vevő mintával nem rendelkezik, és az Eladó a minőségi kifogást
nem ismeri el, dokumentumokkal köteles igazolni a kifogásolt időszak
gázminőségét.
7.5.3.3.
Ha a földgáz minőségi paraméterei nem érik el a Szerződésben rögzített
határértéket, akkor az Eladó az eltérés várható mértékéről a Vevőt köteles a
tudomásra jutásától haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a Vevő a
tájékoztatást követő 2 munkanapos határidővel nem utasítja el az átvételt, akkor
az eltérő minőségű földgáz átadása Eladó részéről nem minősül
szerződésszegésnek.
7.6.

Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés
Súlyos szerződésszegés esetén – figyelembe véve a 7.5. pontot – a súlyos
szerződésszegéssel érintett Fél a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú
jognyilatkozattal a 16. pontban foglalt eljárási szabályok szerint felmondhatja.
7.6.1. Súlyos szerződésszegést követ el az Eladó különösen, ha saját hibájából:
(i) megsérti a 14. pontban vagy a 21. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és
ezzel a másik Félnek kárt okoz,
(ii) nem biztosítja a Vevő ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű
földgázt és ezzel Vevőnek kárt okoz,
(iii) forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár,
vagy nem újítható meg,
(iv) földgáz kereskedelmi tevékenységéhez szükséges engedélyét visszavonják,
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(v) csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági
határozat hatályba lépését követő két munkanapon belül a Vevő értesítésének
elmulasztása.
7.6.2. Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő különösen, ha saját hibájából:
(i) 30 napon túli fizetési késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét az Eladó
írásbeli fizetési felszólítását követően sem teljesíti,
(ii) földgáz átvételét 10 napot meghaladóan szerződésbe ütközően szünetelteti,
(iii)megsérti a 14. pontban vagy a 21. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és
ezzel a másik félnek kárt okoz,
(iv) csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági
határozat hatályba lépését követő két munkanapon belül a másik fél
értesítésének elmulasztása.
8.

A Szerződés biztosítékai

8.1.

A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért kötnek ki. A teljesítés
jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem keletkezik sem
kötbérfizetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamatfizetési kötelezettség
sem.

8.2.

Kötbér
A kötbér fizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szerződésszegésen túlmenően
a Szerződést megszegő Fél felróható magatartása. A szerződésszegések esetén a
következő kötbérfizetési kötelezettségek terhelik az Eladót:
(i) Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított mennyiség bruttó vételárának 20 %-a.
(ii) Késedelmi kötbér: nem, illetve késedelmes teljesítés esetén a nettó
ellenszolgáltatás 5 %-a,
(iii) Hibás teljesítési kötbér: minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi
hibával) érintett földgázmennyiség nettó vételárának 25 %-a.
A kötbért a terhelő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni. A
jogosult a kötbéren felül követelheti az azt meghaladó mértékű igazolt kárát is.
A hibás teljesítési és késedelmi kötbér Vevő általi érvényesítése esetén az Eladó nem
mentesül a teljesítési és a kártérítési kötelezettsége alól.
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8.3.

Késedelmi kamat
Fizetési késedelem esetén a késedelembe eső Fél köteles a másik Fél részére a Ptk.
6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség
kezdő időpontja az esedékességet követő nap.

8.4.

Kártérítés
A károsult köteles a bekövetkezett kárról való tudomásszerzését követően
haladéktalanul a másik Felet értesíteni és kártérítési igényét megfelelően alátámasztva
bejelenteni. A másik Fél, ha a károkozás tényét, illetve felelősségét vitatja, köteles 15
naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén a „Vitás kérdések rendezése” fejezet (20. pont) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Felek bármelyike által a másiknak okozott kár tekintetében Felek teljes kártérítési
kötelezettséggel tartoznak.

9.

A nem megszakítható szolgáltatás feltételei

9.1.

Az Eladó a szerződött, nem megszakítható földgáz teljesítmény maximumát a Szerződés
teljes időtartama alatt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani, kivéve:
(i) Korlátozás estén, melyet a Rendszerirányító vagy az Elosztó rendel el,
(ii) amennyiben a Rendszerirányító által allokált gázmennyiség, kevesebb, mint a
nominált igény,
(iii)Vis maior estén, vagy
(iv) Előzetesen megállapodott karbantartás esetén annak időtartama alatt.

9.2.

Előzetesen megállapodott karbantartás miatt a szolgáltatást az Eladó kizárólag a Szállító
és az Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése
mértékéig csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az Eladó közreműködik a
gázkimaradással járó karbantartások időtartamának minimálisra csökkentésében.

10.

A földgáz mennyiség mérése
A földgáz mennyiségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

11.

A földgáz minőségi jellemzői – a minőség mérése

11.1. A Vevő részére leszállított földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány 2H
jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak.
11.2. A Vevő tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges fűtőérték
változást. A szerződött fűtőértéket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Minőségi hibának
tekintendő a földgáz fűtőértéke – mint minőségi elem – szempontjából, ha az kívül esik
a szerződött fűtőérték ±5 %-os sávján, kivéve a „Vis maior” esetét.
11.3. A földgáz fűtőértéke és további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes
ÜKSZ, valamint a Szállító és az Elosztó Üzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi
pontokhoz rendelt jellemzőknek.
11.4. A földgáz minőségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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12.

Átadás-átvételi pont
Az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja a Vevőt kiszolgáló
és az Elosztó/Vevő tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz
tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a Vevőre.

13.

A teljesítés jogszerű megtagadása
Az eljárást és a feltételeket a 6. sz. melléklet tartalmazza.

14.

A felek általános kötelezettségvállalásai

14.1. A Vevő mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ rendelkezéseit. A Vevő
vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-átvételi tevékenységét az Eladó felé
a Szerződés szerint fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét,
vagy a 16.4. pontban foglaltakat.
14.2. Az Eladó mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, az ÜKSZ-nek, a működési
engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek
rendelkezéseit.
14.3. Értesítés és intézkedés
Az Eladó mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben általában
elvárható magatartást köteles tanúsítani. Eladó köteles a Szerződés teljesítését
veszélyeztető eseményekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni és a Szerződés teljesítése
érdekében megtenni minden tőle elvárható intézkedést.
14.4. Felek a szerződéses időszakot megelőzően egyeztetik a Szerződés teljesítését
befolyásoló rendszerkarbantartások időpontját legkésőbb a kihirdetést követő 30 napon
belül. Emellett üzemzavar esetén mindenben együttműködnek a közös kárenyhítés
érdekében.
15.

A Szerződés módosítása és meghosszabbítása
A Szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható, a Ptk. és a Kbt.
szabályaival összhangban.

16.

A Szerződés felmondása, illetve megszűnése

16.1. A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető, ha:
(i) a Vevő, illetve Eladó ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős
elrendelésére kerül sor, vagy végelszámolás alá kerül,
(ii) amennyiben bármelyik fél a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit
ismételten vagy súlyosan megszegi (a Szerződés 7.6. pontjában foglalt esetekben),
különösen, ha Vevő fizetési kötelezettségének az Eladó által meghatározott
póthatáridő alatt nem tesz eleget,
(iii) ha a Hivatal az Eladó működési engedélyét jogerősen visszavonja.
16.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha
valamely Vis Maior esemény 30 naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan,
megszakítás nélkül fennáll.
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16.3. Akár a 16.1., akár a 16.2. pont alapján kerül megszűntetésre a Szerződés, Felek
vállalják, hogy a teljesített szolgáltatások és kifizetések alapján egymással elszámolnak.
16.4. Szerződő Felek rögzítik és az Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés
tárgyát képező egyes felhasználási helyek, illetve ingatlanok a Vevő
vagyonkezelésében, üzemeltetésében, és nem a tulajdonában lévő ingatlanok, amely
ingatlanokkal kapcsolatosan a kezelési jogosultságok – akár Vevő akaratán és döntését
kívül álló okból is – adott esetben más szervezethez kerülhetnek át. A Szerződés által
érintett ilyen ingatlanok vagyonkezelési vagy üzemeltetési, hasznosítási
jogosultságának a megszűnése következtében a Vevőnek részben-vagy egészben
megszűnhet a Szerződés 3. pontjában rögzített feladatoknak a teljesítéséhez fűződő
érdeke, amely esetben a Vevő a szerződött mennyiség és a felhasználási helyek
módosítását kezdeményezni, ha valamennyi a Szerződéssel érintett ingatlan kapcsán
megszűnik a vagyonkezelői vagy üzemeltetési joga, illetve kötelezettsége akkor 15
napos felmondási határidővel jogosult a Szerződést felmondani.
16.5. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
(i) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel,közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel.
(ii) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
(iii)az Eladó megsérti a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a Szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
17.

Átruházás

17.1. Egyik Fél sem ruházhatja át, vagy adhatja tovább a Szerződésben rögzített jogait és
kötelezettségeit harmadik félre a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül, az egymással
szembeni elismert pénzköveteléseik engedményezése kivételével. Kivétel ez alól, ha
bármelyik fél az őt közvetve vagy közvetetten tulajdonló cégre vagy annak
leányvállalatára ruházza át jogait, illetve kötelezettségeit.
17.2. A Felek személyében bekövetkező változás a szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem
sértheti sem annak nyújtása, sem az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében.
17.3. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást előzetesen
tájékoztatni.
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17.4. Valamelyik Fél személyében bekövetkező változás esetén, amennyiben a másik Fél a
Szerződésben biztosított gazdasági érdekeinek védelmében szükséges, ez utóbbi Fél
ésszerű biztosítékot igényelhet.
18.

Részleges érvénytelenség

18.1. Amennyiben a Szerződés egyes rendelkezései – beleértve a Szerződés mellékleteit –
érvénytelenné válnak vagy hatályukat vesztik, az a többi rendelkezés érvényességét nem
érinti.
18.2. A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelenné vált, vagy hatályukat
vesztett rendelkezéseket azok gazdasági eredményét tekintve lehetőség szerint
egyenértékű rendelkezésekkel érvényes módon helyettesítik, amennyiben ez törvényes
rendelkezésekkel nem ellenkezik.
19.

Jogról való lemondás
Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt
jogaival a Szerződés rendelkezései szerint nem él,
(i) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy
további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai
érvényesítéséről, illetve
(ii) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a jogról lemondó Fél szabályszerűen
felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó
nyilatkozat hiányában.
A Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás
bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy
más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés
esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad
bármely más, a Szerződésben foglaltakról eltérő teljesítést.

20.

Vitás kérdések rendezése
A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg
megoldani. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-ra alapján
megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vagyonjogi jogviták elbírálása
kapcsán alávetik magukat a járásbíróság elé tartozó ügyekben a Tatabányai Járásbíróság
illetékességének, törvényszékhez tartozó ügyekben pedig a Tatabányai Törvényszék
illetékességének.

21.

Nyilatkozatok, garanciák

21.1. Eladó nyilatkozatai
Eladó a Szerződés aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal a
Vevőnek azért, hogy:
(i) A jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett és működő gazdasági társaság,
rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra,
hogy a Szerződést aláírja és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá
kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint az Eladó ellen nincs folyamatban és nem
fenyegeti csőd- vagy felszámolási eljárás;
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(ii) Semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott-bíróságnál nincs
folyamatban, és az Eladó tudomása szerint nem várható az Eladó ellen indított,
vagy az Eladót érintő olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti
az Eladó Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
(iii)A Szerződés Eladó általi aláírására a megfelelő társasági felhatalmazások
rendelkezésre állnak, és ezek az Eladó jogszerű, érvényes és kötelező erejű
kötelezettségeinek tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek
megfelelően érvényesíthetők, nem ellentmondóak és nem jelentik a jogszabályok,
az Eladó működési engedélye és más olyan megállapodás vagy okirat
megszegését, amely vonatkozásában az Eladó félként szerepel, vagy az Eladónak,
vagy az Eladó tulajdonának kötelezettsége lehet.
(iv) Eladó kijelenti, hogy a szerződéses jogviszony alapja egy nagy megbízhatóságú,
több forrású beszerzési portfolió. Eladó nyilatkozik, hogy ellátási garanciája
kiterjed azokra az esetekre is, amikor a gázforrást lényegesen befolyásoló
jogszabályi környezet jelentős változása vagy szállítási/eltérési probléma
következik be – eltekintve a magyarországi korlátozási és havaria eseteket.
(v) Az Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül.
21.2. Vevő nyilatkozatai
Vevő jelen szerződés aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal az
Eladónak azért, hogy:
(i) Rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra,
hogy Szerződést aláírja, és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse;
(ii) Semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságnál nincs
folyamatban, és Vevő tudomása szerint nem várható a Vevő ellen indított vagy a
Vevőt érintő olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti Vevő
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését;
(iii)A Szerződés Vevő általi aláírására a megfelelő felhatalmazások rendelkezésre
állnak, és ezek a Vevő jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségeinek
tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelően érvényesíthetők,
nem ellentmondóak és nem jelentik a jogszabályok, és más olyan megállapodás
vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában Vevő félként szerepel, vagy
Vevőnek, vagy a Vevő tulajdonának kötelezettsége lehet.
21.3. Felek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a
Szerződés alapján szükséges felhatalmazásaik, hozzájárulásaik és engedélyeik teljes
mértékben érvényben maradjanak.
21.4. Felek kijelentik továbbá, hogy Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez
szükséges, a GET-ben a VHR-ben és egyéb végrehajtási jogszabályokban, valamint az
ÜKSZ-ben foglalt szerződéskötési kötelezettségeiknek eleget tesznek és ezen
szerződések szerinti fizetési, és egyéb kötelességeiket teljesítik.
22.

Vegyes rendelkezések

22.1. A Felek kölcsönösen törekednek a Szerződés szerinti földgáz szolgáltatás során fellépő
bármilyen kérdés jóhiszemű és konstruktív kezelésére.
22.2. A Vevő az Eladótól vásárolt földgázt csak Magyarországon használhatja fel, és nem
adhatja tovább a telephelyen kívül az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül.
22.3. Amennyiben a Szerződés hatályba lépése után jogszabályváltozás következik be, amely
azt eredményezi, hogy bármelyik Fél a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének
teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeges mértékben sérti
bármelyik Fél Szerződés szerinti jogait vagy növeli Felek szerződés szerinti
kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást értesíteni annak a Szerződésre való
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22.4.

22.5.

22.6.
22.7.

22.8.

23.

kihatásáról, és jóhiszemű megoldásra törekedni. Amennyiben 1 (egy) hónapon belül
nincs megállapodás, vagy ha nem hajtható végre változtatás a Szerződésben a
jogszabályváltozás hatásának elhárítására, a Felek bármelyike bírósághoz fordulhat.
Ha azok a műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek, amelyek Szerződés megkötésekor
fennálltak, alapvető változáson mennek át, és ennek következtében az egyik Féltől már
nem várható el a szerződéses megállapodások betartása, mert a szerződő Felek
kölcsönös gazdasági érdekei igazságos kiegyensúlyozásának szándéka már nem
valósítható meg, úgy az érintett Fél igényelheti a szerződéses rendelkezések
megváltozott viszonyoknak megfelelő módosítását. E körben figyelemmel kell azonban
lenni a Kbt. szerződésmódosítás feltételeire vonatkozó rendelkezésekre is. Egyebekben
a jogszabályváltozások esetén a Felek az Eladó üzletszabályzatának rendelkezései
szerint járnak el.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél
a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles
értesíteni.
Felek megállapodnak, hogy a Vevő fizetési biztosítékot nem nyújt.
A Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy mivel a Szerződés megkötésére közbeszerzési
eljárás alapján kerül sor, ezért a Szerződés és az abban foglaltak teljesítése estén a
kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
tv. 36/A §) hatálya alá esik.
Ennek értelmében: a Szerződés alapján történő, a havonta nettó módon számított
200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő Vevő az Eladónak a
teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
(i) az Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
(ii) az Eladó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
Amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, akkor az egyik Fél által a
másik Fél részére küldött bármilyen értesítést, nyilatkozatot írásos formában, levélben
(elsőbbségi postai küldeményként vagy futár útján és a postaköltséget előre fizetve),
vagy faxon kell megküldeni. A másik fél részére küldött írásos értesítéssel bármelyik
Fél megváltoztathatja kapcsolattartóját és értesítési címét. Az írásos értesítések,
nyilatkozatok joghatályosan kézbesítettnek minősülnek az alábbi esetekben:
(i) Személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, amikor a kézbesítés történt,
vagy a kézbesítés napját követő első munkanapon, ha a kézbesítés napja nem
munkanap.
(ii) Elsőbbségi postai küldemény esetén a feladás napját követő második
munkanapon.
(iii)Faxüzenet formájában történő küldés esetén, ha arra 16:00 óra előtt kerül sor,
akkor a faxüzenet küldésének napján, egyéb esettekben a faxüzenet küldését
követő első munkanapon 9:00 órakor.
(iv) Felek Szerződés szerinti jogaira és kötelezettségeire és azok értelmezésére a
magyar jogszabályok az irányadóak.
Záró rendelkezések

23.1. Kereskedő vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
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23.2.

23.3.

23.4.
23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és
amelyek Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Eladó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti
ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez
tartozó vagyont érintő szerződéseket a kereskedőnél, a kereskedő nevében vagy
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a
Szerződés teljesítésében közreműködőknél.
Felek a Szerződés teljesítése során a Kbt. 138. §-ában foglalt rendelkezéseket
irányadónak tekintik.
Eladó köteles a Szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot a Szerződés
időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli
korlátozás nélkül megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan
adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a
Vevőre hátrányos következményekkel járhatna. Amennyiben a Szerződés teljesítéséhez
hozzátartozik valamely információ kiadása, azt az Eladó csak a másik fél előzetes írásos
engedélye alapján szolgáltathatja ki Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási
kötelezettség megszegéséből fakadó károkért. Nem minősül a jelen pont szerinti
titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó
információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági
határozat vagy az EU jogi aktusa illetve az üzletszabályzatban foglalt adatszolgáltatási
kötelezettség következtében válik szükségessé.
A jelen Szerződésben – annak mellékleteit is ideértve – nem szabályozott kérdésekben
a GET, VHR az ÜKSZ, a területileg illetékes földgázelosztó Üzletszabályzata, az Eladó
Üzletszabályzata, a Kbt. és a Ptk. rendelkezései irányadók.
Figyelemmel arra, hogy a Felek között a Szerződés közbeszerzési eljárás
eredményeképpen jött létre, így Felek rögzítik, hogy a Szerződés részét képezi a
közbeszerzési eljárást indító felhívás, a közbeszerzési eljárás során Vevő, mint
ajánlatkérő által készített dokumentáció, a közbeszerzései eljárás során kelt kiegészítő
tájékoztatások (ha erre sor került), továbbá Eladó nyertes ajánlata. A közbeszerzési
eljárás dokumentumai azonban fizikailag nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez,
figyelemmel arra, hogy e dokumentumok a Felek rendelkezésére állnak, továbbá a Kbt.
7. §-a irányadó Vevő, mint ajánlatkérő vonatkozásában. A Szerződés és annak bármely
melléklete közötti eltérés esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók.
A Szerződés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány az Eladót
és 2 példány a Vevőt illeti, és amelyet a Felek elolvasást és közös értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

A jelen Szerződés az alább felsorolt 7 (hét) darab melléklettel együtt érvényes.
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:

Rendszerhasználati díjak meghatározása
Szerződött mennyiség, felhasználási helyek
A földgáz mennyiség és minőség mérése és
dokumentálása
Korlátozás
Karbantartás
A teljesítés jogszerű megtagadása
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7. sz. melléklet:

Kapcsolattartás

Tatabánya, 2017. [*] [*]

....................
Eladó

...........
Vevő
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1. sz. melléklet
Rendszerhasználati díjak meghatározása

Cím

POD azonosító

Éves
kapacitásdíj
Ft/m3/h/év
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Forgalom
arányos RHD
Ft/GJ

2. sz. melléklet
Szerződött mennyiség
[*] m3
A mennyiség a kiíráskori állapot szerinti átlagos fogyasztás alapján került megadásra, a Vevő
tényleges felhasználása ettől pozitív irányba a Szerződés szerint eltérhet.
A földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 sz. szabvány előírásainak a 2H
jelű gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz fűtőértéke 34,610 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi
ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ± 5 %-os sávjánál. A földgáz átadási ponton
történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson történik.
Fogyasztási adatok: (táblázat)

- 62 -

3. sz. melléklet
A földgáz mennyiség és minőség mérése és dokumentálása
I.

A földgáz mennyiség mérése és dokumentálása

1.

A mennyiségmérés és kiértékelés az idevonatkozó MSZ ISO szabványok szerint
történik. Az átadott földgáz mennyiségének és minőségének mérése és kiértékelése a
mérésügyi törvény és az érvényes szabványok alapján, a Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal (MKEH) által elfogadott vagy előírt eszközökkel és
módszerekkel történik.
Az átadott gázmennyiség meghatározása a fenti műszaki előírások és az MSZ 2373
szabvány szerint 15 oC és 101.325 kPa referencia körülményeken értelmezett gnm3-ben
történik.
Az átadott földgáz mennyiségmérése az Elosztó/Vevő tulajdonában lévő
mennyiségmérő műszerrel történik. A mennyiségmérés elvárható pontossága az MKEH
által megállapított értéknek felel meg. A mennyiségmérő és tartozékai rendszeres
mérésügyi ellenőrzéséről a mérő tulajdonosa köteles gondoskodni.

2.

A mérő tulajdonosa biztosítja, hogy az elszámoláshoz használt mérőberendezések – a
teljes mérőkör minden eleme (mérőszakasz és műszerek) mindenkor kielégítik a
hivatkozott szabványok és az MKEH előírásait (teljes körűen vizsgált mérőkör). Az
elszámoló mérőműszerek meghibásodása esetén, amennyiben nem áll rendelkezésre
helyettesítő mérő, az érintett időszakra vonatkozóan a gázmennyiség elszámolása a
Vevő és az Eladó megállapodása alapján történik.

3.

A Vevő az Elosztó tulajdonában lévő elszámoló mérőrendszert ill. a mérőrendszer
elemeit az Eladó és a mérőrendszer üzemeltetője szakembereinek jelenlétében bármikor
ellenőrizheti, és a cégjegyzési joggal rendelkezők által aláírt iratban kérheti azok
rendkívüli ellenőrzését. Ha a rendkívüli ellenőrzés során a mérőrendszer elemeinek
hibája nem haladja meg a vizsgálati bizonyítványban megengedett értéket, akkor a
vizsgálat költségei a Vevőt terhelik.
A Vevő az Elosztó tulajdonában lévő elszámolási mérőrendszer dokumentációjába,
valamint az elszámolás alapját képező mennyiségi/minőségi paraméterek
dokumentumaiba folyamatosan betekinthet, azokból másolatot kérhet.
Az Eladó a Vevő tulajdonában lévő elszámoló mérőrendszert, ill. a mérőrendszer
elemeit az Elosztó és a Vevő szakembereinek jelenlétében bármikor ellenőrizheti, és a
cégjegyzési joggal rendelkezők által aláírt iratban kérheti azok rendkívüli ellenőrzését.
Ha a rendkívüli ellenőrzés során a mérőrendszer elemeinek hibája nem haladja meg a
vizsgálati bizonyítványban megengedett értéket, akkor a vizsgálat költségei az Eladót
terhelik.
Az Eladó a Vevő tulajdonában lévő elszámolási mérőrendszer dokumentációjába,
valamint az elszámolás alapját képező mennyiségi/minőségi paraméterek
dokumentumaiba folyamatosan betekinthet, azokról másolatot kérhet.
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4.

Mérőleolvasás és jegyzőkönyvezés

4.1.

Az elszámoló mérők leolvasása elektronikus távleolvasással vagy helyszíni leolvasással
történik. A Vevő és az Eladó megállapodhatnak abban, hogy esetenként, előzetes
értesítés mellett helyszíni, személyes mérő leolvasást tartanak.

4.2.

Rendkívüli mérő leolvasást a másik Fél előzetes értesítése mellett bármelyik Fél kérhet.

4.3.

A mérő leolvasásról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek legalább a következő
adatokat kell tartalmaznia:
-

a mérő azonosító adatai,
a mérő leolvasás időpontja és módja (távleolvasás, helyszíni leolvasás),
a mérőn leolvasott mennyiség,
korrektoron leolvasott korrigált és üzemi mennyiség,
a mérő leolvasását aláíró személyek olvasható neve és aláírása.

4.4.

A Vevő írásban hatalmazza fel a mérő leolvasási jegyzőkönyv aláírására jogosult
személyeket. A felhatalmazás egy példányát előzetesen meg kell küldeni az Eladónak.

4.5.

Az Eladó helyett az Elosztó jár el a mérő leolvasásnál és jegyzőkönyvezésnél.

II.

A földgáz minőség mérése és dokumentálása

1.

Ha az Eladó által felajánlott, a szerződött minőségtől eltérő minőségű földgáz átvételét
a Vevő elutasítja, akkor az át nem vett eltérő minőségű földgáz mennyiségét az átvételi
kötelezettségből le kell vonni.

2.

A gázminőség egyes jellemzőire vonatkozó reklamáció esetén a Vevőnek az ÜKSZ
alapján kell eljárnia.

III.

Mérőrendszerek ellenőrzése, reklamáció
A Vevő bármikor kérheti a mennyiségi és a minőségi mérőrendszer rendkívüli
vizsgálatát. Ha a rendkívüli vizsgálat során a mérőrendszer elemeinek hibája nem
haladja meg a vizsgálati bizonyítványban megengedett értéket, akkor a vizsgálat
költségei a Vevőt terhelik.
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4. sz. melléklet
Korlátozás
A 265/2009 (XII. 1.) Korm. rendelet meghatározza azokat jogi feltételeket, melyek között az
Eladó, illetve az Elosztó a gázszolgáltatásban fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére
intézkedéseket tehet a gázrendszer üzemállapotának fenntartására. A korlátozás a MEKH által
jóváhagyott korlátozási menetrend szerint kerül végrehajtásra.
A vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott kategóriák figyelembevételével a Vevő által
lekötött teljesítmények korlátozási besorolása a következő:
Cím

POD azonosító
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Éves kapacitásdíj
Ft/m3/h/év

Korlátozási
kategória

5. sz. melléklet
Karbantartás
1.

Az ÜKSZ szerinti karbantartási munkákon kívül az Eladó nem rendelkezik karbantartási
igénnyel.

2.

Üzemzavari, ill. időközben felmerülő karbantartási igény esetén a Felek egymást
értesítik, amint a leállás szükségessége ismertté válik, és ebben az esetben is törekednek
a szolgáltatás folytonosságát legkevésbé érintő megoldásra.

- 66 -

6. sz. melléklet
A teljesítés jogszerű megtagadása

1.

Az Eladó vagy a Verő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést a feltételek
helyreállásáig, ha működési körén kívül eső rendkívüli esemény bekövetkeztében az
átadás-átvétel feltételei megszűntek.

2.

A Vevő részben vagy egészben megtagadhatja az átvételt:
Minőségi hibás teljesítés esetén, ha a Szerződésben kikötött minőségtől az ott
meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A minőségi hiba időtartama pedig
az az időszak, mely a vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó
mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének – vagy a szerződés módosításának –
napjáig tart.
Minőségi hibás teljesítés esetén amennyiben a minőség olyan mértékben romlik, hogy
az a Vevőnél felhasználhatatlan, vagy ebből kár vagy elmaradt haszon keletkezik, akkor
a minőségi hibából adódó kárigényeket a Felek a kártérítés a szabályai szerint rendezik.

3.

Az Eladó részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést:
-

gázforrás-hiány esetén a MEKH által jóváhagyott korlátozási sorrend és
szabályozás szerint, a Vevőre vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás
alá vonható gázteljesítmény mértékéig.

-

fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az alábbi sorrendiség betartása mellett:
(i)

15 banki nap fizetési késedelem esetén az Eladó fizetési felszólítást küld a
Vevőnek

(ii)

a Vevő – a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított – 8 banki napon
belül köteles a fizetési felszólításnak megfelelő tartozást kifizetni, és erről
az Eladót értesíteni,

(iii) amennyiben a tartozás kifizetése a fentiekben megadott határidőn belül
nem történik meg és Vevő érdemi kifogással nem él Eladó felé, úgy az
Eladó a teljesítést jogszerűen megtagadhatja, ha ezen szándékáról a
tényleges foganatosítást megelőzően legalább 48 órával előbb tájékoztatja
Vevőt.
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7. sz. melléklet
Kapcsolattartás
Az operatív, napi szintű kapcsolattartásra a Felek saját hatáskörükben kötelesek felelős
személyt és helyetteseket kijelölni és elérhetőségüket biztosítani.
1.

A Felek kötelesek olyan belső információs rendszerről és szabályozásról gondoskodni,
amelyből a másik Fél részére téves információ nem kerül ki. Nem a Felek által
befolyásolt információ megjelenése esetén, soron kívül visszaigazolást kérhet a fogadó
fél, továbbá a Felek együtt, közösen intézkednek a folyamat felderítéséről és az
intézkedések megtételéről. A Felek az ügyeleti beosztást tárgyhót megelőző hó 25.
napjáig megküldik.

2.

A kapcsolattartókat a Felek bármikor a másik fél írásos tájékoztatási kötelezettsége
mellett egyoldalúan megváltoztathatják. A tájékoztatást a változás bevezetése előtt 3
munkanappal korábban írásban kell eljuttatni a másik félnek, akik intézkednek a
változások átvezetésén és alkalmazásán.

3.

A kapcsolattartók a Szerződés keretein belül hivatalosan és teljes joggal képviselik a
társaságukat a Szerződésben foglalt adatforgalmazás szempontjából. Intézkedéseikért a
megbízottak teljes körű felelősséggel tartoznak.

4.

A Vevő részéről a Szerződés keretein belül a rendszeres hivatalos kapcsolattartással az
alábbi személyeket bízza meg (minimum [*] fő).
név:

[*]

cím:

[*]

e-mail: [*]
telefon: [*]
5.

Az Eladó részéről a Szerződés keretein belül a kapcsolattartásra az alábbi személyeket
bízza meg:
név:

[*]

cím:

[*]

e-mail: [*]
telefon: [*]
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