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Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: h

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Postai cím:
Törökvész u. 32-34.
Város/Község:
Budapest

Postai
Ország:
irányítószám: HU
1022
Telefon: +36 1 336 4818

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tarján Gáborné gazdasági
igazgató
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu

Fax: +36 1 336 4807

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nbsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti
vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi
iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy
nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Határozatlan időtartamú szállítási szerződés Ajánlatkérő földgáz-ellátása tárgyában.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb
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A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Budapest, Balatonföldvár,
Debrecen, Pécs, Győr,
Kecskemét

NUTS-kód



NUTS-kód



HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
rendszer (DBR) létrehozása

Dinamikus beszerzési

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma  VAGY, adott esetben, maximális
létszáma 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok)ban: 

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Földgáz szállítás

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

09.12.30.00-7

- -
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...-
...-
...-
...-

További
tárgy(ak)

-
-
-
-

-
-
-
-

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
igen
nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen

nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Földgáz szállítása a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére 830 ezer gnm3 / év
mennyiségben.
Lekötött teljesítmény [gnm3/h]

Budapesti Objektumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1026 Budapest II. kerület
1021 Budapest II. kerület
1124 Budapest XII. kerület
1091 Budapest IX. kerület
1134 Budapest XIII. kerület
Vidéki objektumok
8623 Balatonföldvár
4002 Debrecen
7622 Pécs
9028 Győr
6000 Kecskemét

200
300
10
65
16
40
65
25
25
4

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a fenti tétel vonatkozásában a megadott értéktől
legfeljebb +30 %-al eltérjen.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 464.000.000,- Ft Pénznem: HUF
VAGY:

és

között
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Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  vagy:  és  között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
határozatlan.
VAGY: kezdés
befejezés

18/10/2010
(nap/hó/év)
//
(nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI
INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a IV.3.3) pont szerinti dokumentációban
részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az igazolt teljesítés ellenértékét számla ellenében
a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdése szerint teljesíti. Az igazolt és ellenőrzött számlák átutalással
kerülnek kiegyenlítésre. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel teljesíti az ellenszolgáltatást.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy(adott esetben)
Nem követelmény
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
igen
nem
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b)
pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg
jogosult ezt ajánlatában igazolni;
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a Kbt. 63/A. §
(1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem
igazolta;
2. Az ajánlatkérő – amennyiben az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását az ajánlatban
kívánja igazolni – a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat fogadja el. Ennek részeként a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti
kizáró ok esetén az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi a 2004/18/EK
irányelv IX.C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
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egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, magyarországi bejegyzésű cég esetén cégkivonatot, egyéni
vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolatát kell az
ajánlatban benyújtani.
3. Egyebekben az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokat,
nyilatkozatokat és adatokat a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. § (1) bekezdése szerinti
útmutatójával összhangban kell benyújtania.
4. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdés d)
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 71. § (3) bekezdés).
5. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő
ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6)
bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
a közös ajánlattevőknek), illetőleg a alkalmatlan, ha

1.
a
számlavezető
pénzintézet(ek)
nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) vagy
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
bármely pénzforgalmi számláján sorbanállás
volt az ajánlati felhívás közzétételét megelőző
12 hónapban. (az ajánlattevőnek, közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
ezen
alkalmassági
A Kbt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja alvállalkozónak
külön-külön
kell
szerinti szervezet igénybevétele esetében – követelménynek
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E. bekezdésében megfelelnie).
foglaltakra – Ajánlattevő a Kbt. 65. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint köteles
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozónak csatolni kell valamennyi
számlavezető pénzintézet ajánlati felhívás
közzétételének
napjánál
nem régebbi
keltezésű nyilatkozatát a pénzforgalmi
számlákra vonatkozóan legalább az alábbi
tartalommal:
számlanyitás
időpontja,
sorbanállásokra vonatkozó információ az
ajánlati felhívás közzétételét megelőző 12
hónapban.

Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1)
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bekezdésének c) pontja szerinti szervezetet
vesz igénybe a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet
az alkalmasságát az adott alkalmassági
feltétel tekintetében az Ajánlattevőre ebben a
pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles.
Ha több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot,
úgy a Kbt. 69. § (5) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.
2. Csatolandó továbbá az Ajánlattevő,
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
illetve erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata
arról, hogy valamennyi, a cégkivonatban
szereplő pénzintézet jelen pont szerinti
igazolását becsatolta.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a
közös
ajánlattevők),
illetőleg
a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozó köteles a Kbt. 67. § (1)
bekezdésének a) pontja szerint, az előző év
(2009) legjelentősebb szállításait ismertetni
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél megnevezése, a szállítás
tárgya, az értékesített földgáz mennyisége,
a referenciát adó személy neve és
elérhetősége, a felhasználói teljesítmény
megjelölésével) és igazolni a 68. § (1)
bekezdésének a)-b) pontja szerint.

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozó nem rendelkezik együttesen

- az előző év (2009) vonatkozásában
összesen legalább 830 000 gnm3/év földgáz
értékesítésről szóló referenciával, melyből
évi minimum 2 db 100gnm3/h feletti
teljesítmény lekötésű földgáz fogyasztó,
továbbá minimum 5 db 20-100 gnm3/h
közötti teljesítmény lekötésű földgáz
fogyasztó. A fenti feltételeknek együttesen
A Kbt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja kell teljesülniük, és kiadniuk a legalább
szerinti szervezet igénybevétele esetében – 830 000 gnm3/év referenciát.
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E. bekezdésében
foglaltakra – Ajánlattevő a Kbt. 65. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint köteles
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama
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alatt.
Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1)
bekezdésének c) pontja szerinti szervezetet
vesz igénybe a műszaki illetve szakmai
alkalmasság
igazolásához, akkor e
szervezet az alkalmasságát az adott
alkalmassági feltétel tekintetében az
Ajánlattevőre ebben a pontban előírttal
azonos módon igazolni köteles.
Ha több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot,
úgy a Kbt. 69. § (5) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen
nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
nem
kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
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Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők
nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell
megadni

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám 
VAGY: minimum  és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy
– ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
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IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen
nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
hirdetmény

Felhasználói oldalon közzétett

Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 06/09/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 1000

Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): bruttó 25.000

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: átutalással a MÁK: 10023002-01452015-00000000
számlaszámra „Földgáz beszerzés 2010.” közlemény feltüntetésével. A dokumentáció
átvételének feltétele a befizetésről szóló igazolás bemutatása.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 06/09/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 1000

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: // (nap/hó/év)
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IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
ES CS DA DE
PT SK SL FI SV

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL

Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
// -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:  vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Időpont: 1000

Dátum: 06/09/2010 (nap/hó/év )

Hely (adott esetben): Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 1022 Budapest, Gábor Áron utca
65. Gazdasági Igazgatóság tárgyalóterme
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
igen
nem
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti feltételekkel
teljeskörűen biztosítja. Hiánypótlásra az eredményhirdetést követően nincs
lehetőség.
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2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. szeptember 27. 1000 óra, helye
megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 21. nap 1000
óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap délelőtt 1000
óra.
4. Az ajánlattevő(k) az ajánlati dokumentációt elektronikusan, e-mailben kapja(k)
meg, az általa(uk) a következő címre küldött e-mail üzenet „visszafordításával”
(„RE”): beszerzes@nbsz.gov.hu. Az e-mailben kérjük megjelölni az ajánlattevő
nevét, székhelyét, kapcsolattartójának nevét, telefon, telefax és e-mail
elérhetőségét. A IV.3.3. pontban előírt dokumentáció ellenértékének befizetésről
szóló igazolást faxon, a 06-1-336-4807 számra vagy a fenti e-mail címre kell
megküldeni.
A dokumentáció közvetlenül rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen
átvehető az intézmény portáján munkanapokon hétfő-csütörtök 0800-1500, péntek
0800-1300 óráig, az ajánlattétel napján pedig 0800-1000 óráig az alábbi címen:
Cím: 1022 Budapest, II. kerület Gábor Áron utca 65. (Porta)
A dokumentáció postai úton történő megküldését is kérheti ajánlattevő a fenti
címen vagy telefaxon a +36 1 336-4818 számon.
5. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 56. §-a szerinti felvilágosítás
kéréseket e-mailben is szíveskedjenek az alábbi e-mail címre megküldeni:
beszerzes@nbsz.gov.hu. Az e-mailben kérjük megjelölni az ajánlattevő nevét,
székhelyét, kapcsolattartójának nevét, telefon, telefax és e-mail elérhetőségét.
6. A dokumentáció megfizetése és megkérése az érvényes ajánlattétel feltétele.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megkérése.
7. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. §
(3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell
jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
8. Amennyiben bármely, az ajánlatban szereplő okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.)
MT rendelet, valamint a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet szerinti hiteles magyar
nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
9. A felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a
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magyarországi helyi idő szerint értendő.
10. A felhívásban és a dokumentációban Kbt. rövidítés alatt a 2003. évi CXXIX.
törvény értendő.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági,
műszaki, valamint szakmai alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő – ha a felhívásban kifejezetten
másként nem rendelkezik – elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő
benyújtását.
13. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint
kell eljárni.
14. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű)
ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott
ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt
nemzeti elbánást.
15. Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető
pénzintézetek ellenőrzése céljából magyarországi bejegyzésű cég esetén az
ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni
vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolata, illetve a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
másolata vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra
meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolati példánya.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy mely
alkalmassági feltételek tekintetében, mely erőforrás szervezetre kíván
támaszkodni. Az erőforrást nyújtó szervezet meghatározására és az erőforrás
fogalmára a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az irányadók.
17. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Magyar Energia Hivatal által kiadott,
érvényes földgáz-kereskedelmi engedély egyszerű másolatát.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő igazolását, hogy rendelkezik hosszú
távú forrásszerződéssel, vagy igazolással, amely tanúsítja, hogy a szerződés
időtartama alatt az előírt földgázmennyiség rendelkezésre fog állni.
19. A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az
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ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.
20. Jelen ajánlati felhívást, az ajánlatkérő felelősségi rendjében megjelölt személy
ellenjegyezte.
21. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, egységesen összefűzött és roncsolás-mentesen
bonthatatlan kötésben, cégjelzés nélküli, zárt kettős borítékban, a külső borítékon
„Ajánlat földgáz szállításra” megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban
(eltérés esetén az eredeti példány az irányadó) az I.1) pontban megjelölt helyen
kell benyújtani.
22. Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasó lap szerepeljen,
amelyben közölni kell az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatokat a
Kbt. 80. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.
23. Az ajánlathoz mellékelni kell – elektronikus adathordozón is – az ajánlattevő által
– a dokumentáció részét képező szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum
alapján – elkészített szállítási szerződés tervezetét.
24. Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatos összes költség
ajánlattevőt terheli.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai
irányítószám:1024

Ország: Magyarország

E-mail:
dontobizottság@kozbeszerzesektanacsa.hu

Telefon: +36 1 336 7776

Internetcím (URL):
www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 1 336 7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:
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Ország:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 322-324. §-a szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben
foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

05/07/2010 (nap/hó/év)

Ellenjegyeztem:
…………………………………
Dr. Tarján Gáborné
gazdasági igazgató
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Ország:

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Postai cím:
Gábor Áron utca 65.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám:
1022

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tarján Gáborné gazdasági igazgató
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu

Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 4818
Fax: +36 1 336 4807

Internetcím (URL): www.nbsz.gov.hu
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A
KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI
RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Postai cím:
Gábor Áron utca 65.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám:
1022
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tarján Gáborné gazdasági igazgató
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Internetcím (URL): www.nbsz.gov.hu

Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 4818
Fax: +36 1 336 4807

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Postai cím:
Gábor Áron utca 65.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám:
1022

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tarján Gáborné gazdasági igazgató
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Internetcím (URL): www.nbsz.gov.hu
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 4818
Fax: +36 1 336 4807

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA



MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

...-
...-
...-
...-
...-

Fő tárgy

További tárgyak

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3) MENNYISÉG

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
VAGY:

és

Pénznem:
között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban:
VAGY

Kezdés
Befejezés



vagy napokban:

 (a szerződés megkötésétől számítva)

//
//

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) -----------------------------------------
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