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Budapest, 

Tárgy: Tájékoztató a Budapesti Kerületek 
Országos Önkormányzati Szövetsége által 
bonyolított közös gázbeszerzéssel kapcsolatban 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gázenergia-beszerzésre vonatkozó (2008. évi XL. tv.) törvény új helyzetet teremtett, amely 
alapján az önkormányzatoknak közbeszerzés keretén belül kell beszereznie 2009. július l-jétől 
a vezetékes földgázt. Külföldi és hazai példákra tekintettel a helyi önkormányzatoknak 
kizárólag együttesen, közös beszerzési tömörülés(ek)be tagozódva lehet esélyük valódi 
alkupozíció elérésére. 

A Képviselő-testület a 2009. október 15-én tartott ülésén az alábbi határozatokat hozta: 

1677/2009 (X.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a Budapesti Kerületek 
Önkormányzati Szövetsége felé kötelezettséget vállaljon a vezetékes földgáz beszerzése 
érdekében az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint az egyes 
tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok számára. 

1678/2009 (X.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége bonyolítja a gázenergia beszerzésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárást szakértő-szervezet bevonásával az Önkormányzat és 
az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint a kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok számára. 
Egyben biztosítja a bonyolítás önkormányzatra eső költségeit bruttó 349 600,-Ft összegben 
a közbeszerzésben részt vevő kerületek lakosságszáma arányában, a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére. 

1679/2009 (X.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a vezetékes földgáz közös beszerzésének fedezetét a költségvetési rendeletbe 
foglalva, megfelelő határidőben biztosítja. 

Az idézett testületi döntések alapján a közös földgáz beszerzéséhez szükséges intézményi 
fogyasztás adatokat megadtuk az Önkormányzatok Szövetsége részére. 

A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége az MSZ 1648/200 sz. szabvány 
szerint meghatározott gázminőségű előírásoknak megfelelő földgáz beszerzésére nyílt 



közbeszerzési eljárást folytatott le az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 
közreműködésével. 

A meghatározott ajánlattételi határidőig (2010. május 3-án 9 óráig) három ajánlat érkezett be: 

1. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) 
Képzett szám, amely alapján az ajánlatkérő értékelt: 1.859.002.228 
Egyetemes szolgáltatási árhoz való eltérés mértéke: 200 % 

2. Fővárosi Gázművek Zrt. (1081 Budapest, Köztársaság tér 20.) 
Képzett szám, amely alapján az ajánlatkérő értékelt: 13.541.849 
Egyetemes szolgáltatási árhoz való eltérés mértéke: 132 % 

3. EMFESZ, Első Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft (1054 
Budapest, Szabadság tér 7.) 

Képzett szám, amely alapján az ajánlatkérő értékelt: nem került kitöltésre 
Egyetemes szolgáltatási árhoz való eltérés mértéke: nem került kitöltésre 

Az ajánlatok értékelése megtörtént, amely során az eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: a közbeszerzési eljárás a Kbt. 92. § c) pontja alapján 
eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. (A teljesítés során valamennyi, érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevő az egyetemes szolgáltatási árhoz viszonyítottan magasabb áron 
kívánja biztosítani az előírt mennyiségű földgázt.) 

Az Önkormányzatok Szövetségénél felmerült az a lehetőség, hogy egy újabb gyorsított 
eljárású közbeszerzést írnak ki, de ehhez szükséges a tag önkormányzatok jóváhagyása. A 
jelen előterjesztés készítéséig nem kaptunk újabb jelzést ezzel kapcsolatban. 

Időközben a jelenlegi gázszolgáltató a FŐGÁZ Zrt e-mailben kereste meg az 
Önkormányzatunk energetikusát (2010. június 14-én), amelyben felhívta a figyelmet arra, 
hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény szabályozásai alapján a 20 m3/óra 
kapacitást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók 2010. június 30-ig 
jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. Fogyasztási helyük ellátását a FŐGÁZ 
ZRT. 2010. július l-jétől természetesen továbbra is biztosítja, de már az ún. földgáz 
kereskedelmi szerződés alapján, szabadpiaci keretek között, kedvezményes normál tarifa 
csomagban. 

A normál tarifa csomag alapdíja: 10.500 Ft/m3/óra/év + ÁFA, a fogyasztott mennyiség díja 
jelenleg (olajár függő): 137,59 Ft/m3 + ÁFA. A jelenleg fizetett alapdíj 19.068 Ft/m3/óra/év, 
a gáz mennyiségi ára: 93,12 Ft/m3 + ÁFA, tehát a várható emelkedés: 47,76 %. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a júliusi soros 
ülésén tárgyalja, és a Bizottság döntését az elnök a testületi ülésen szóban ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közös földgáz 
beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatást elfogadja és egyúttal tudomásul veszi az egyetemes 
szolgáltatás igénybevételét. 

Budapest, 2010. június 28. 

Veírbai Lajos 
polgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.), -
amelynek nevében és képviseletében ezen eljárás keretében az OKFON Közbeszerzési és 
Szolgáltatási ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) járt el. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
BKÖSZ önkormányzatainak intézményei részére az MSZ 1648/2000 sz. szabvány szerint 
meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz beszerzése. Eves igényelt 
földgázmennyiség 10 millió m3 + 50 % 

3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás. 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem. 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: a közbeszerzési eljárás a Kbt. 
92. § c) pontja alapján eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. (A teljesítés során 
valamennyi, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az egyetemes szolgáltatási árhoz 
viszonyítottan magasabb áron kívánja biztosítani az előírt mennyiségű földgázt.) 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen 
d) Az ellenszolgáltatás összege: -

5. A benyújtott ajánlatok száma: három 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) 
Fővárosi Gázművek Zrt. (1081 Budapest, Köztársaság tér 20.) 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja. 
Ajánlattevők ajánlatában tett vállalása szerint a képzett számok az alábbiak: 
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1.857.861.492,84 
Fővárosi Gázművek Zrt. 1.354.184.928,34 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: -

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: -

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Az EMFESZ, Első Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, 
Szabadság tér 7.) ajánlatában a dokumentáció 2. számú melléklete szerinti Kereskedelmi ajánlat 
kitöltetlenül került csatolásra. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő teljes körű 
hiánypótlást biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és 
nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként 
benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, 
az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Azonban a Kbt. 83. § (6) bekezdése 
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értelmében a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 
81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. Ennek értelmében ajánlatkérő nem biztosíthatott 
lehetőséget a hiányosság pótlására. 
A fentiekben részletezettek miatt nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján érvénytelen, mivel az nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
meghatározott feltételnek. 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: -

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12. Egyéb információk: -

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 

Az eljárást megindító 2010/S 56-083366 számú ajánlati felhívás 2010. március 20-án jelent meg 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. június 16. 9.00 óra 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. június 15. 

Az összegezést elkészítette: 

Szász Kinga 
OKFON ZRt. 
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