
Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Földgáz 
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre ajánlatkérő az alábbi 
kiegészítő tájékoztatást adja: 

1. kérdés: Figyelemmel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 28/A. § (4) 
bekezdésére, kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy kéri-e a nyertes ajánlattevőtől 
az elosztóhálózat-használati és a földgáz-kereskedelmi szerződések megbízottként történő 
összevont kezelését! 
 
Válasz: Igen, kérjük. 
 
2. kérdés: A Szerződéstervezet V. 1. pontja szerint:  „Az ellenszolgáltatás a molekuladíjat és 
a rendszerhasználati díjat  tartalmazza. Az  ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes 
ajánlatában …… EUR/GJ, amely a szerződéses időszak alatt változatlan.” Eszerint a 
rendelkezés szerint az ellenszolgáltatás összege - mely tartalmazza a rendszerhasználati díjat 
is  a szerződés tartama alatt nem változhat.   

Ugyanakkor az ellenszolgáltatás egyik eleme, a  rendszerhasználati díj, a vonatkozó 
szabályozás esetén az árváltozásnak megfelelően változik, a  rendszerhasználati  díjat  Eladó 
jogosult az árváltozásnak megfelelően, a  módosítás hatályba lépésével megegyező időponttal 
a Vevővel szemben érvényesíteni. (Lásd. Szerződéstervet IV. 3. pont) 

A fentiekre tekintettel, kérjük az Ajánlatkérőt, hogy az ellentmondást  oldja fel, és az V. 1. 
pont második mondatát az  alábbiak szerint módosítsa: „Az ellenszolgáltatás összege az  
Eladó nyertes ajánlatában ….EUR/GJ, amely a szerződéses  időszak alatt a rendszerhasználati 
díjakra  vonatkozó szabályozás miatt változik.” 

Válasz: Álláspontunk szerint a szerződés hivatkozott pontjai nem ellentmondóak, mivel 
kizárólag jogszabály változás miatt bekövetkező rendszerhasználati díj változás esetén 
változik az ellenszolgáltatás ajánlatban megadott EUR/GJ összege, egyetlen más esetben 
sem, amelyet a felhívás VI.3.26 pontja is alátámaszt. Tehát alapvetően fix az ajánlati ár, 
egyetlen kivétel a rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabályi környezet 
megváltozása. Amennyiben a szerződés módosítása szükségessé válik a 
rendszerhasználati díj – jogszabály által indokolt - változása miatt,  az esetben a felek 
közös megegyezéssel módosítani fogják a szerződést a Kbt. keretei között. 

3. kérdés: Kérjük a Tisztelt Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
az ajánlati dokumentációban meghatározott valamennyi felhasználási hely vonatkozásában 
biztosított a 2016. július 1-jei kereskedőváltás! 
 
Válasz: Ajánlatkérő jelenleg határozott idejű szerződéssel rendelkezik valamennyi 
fogyasztási helyre, amely 2016. július 01. napján 6:00 órakor minden további 
jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés nem az ajánlatkérő nyilatkoztatására szolgál, 
hanem a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban szereplő, nem egyértelmű 



kijelentések tisztázására. A felhívásban és a műszaki dokumentációban ajánlatkérő 
egyértelműen megadta a szerződés kezdetének időpontját. 
 
 
4. kérdés: 

„VII.       Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek 

4.           Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki 
gyűjtőszámla alkalmazásával. A számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a 
mérőórák gyári számát, valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos 
felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen 
elkülöníthető legyen, valamint felhasználási helyenként a fogyasztási adatokat. 

A gyűjtőszámlázás érdekében Vevő köteles az elszámoláshoz szükséges minden adatot a 
tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére bocsátani.” 

  

A Szerződés-tervezet VII.4. pontja szerint Ajánlatkérő gyűjtőszámlázást kér. 

Erre vonatkozóan kérdezzük, elfogadható-e tisztelt Ajánlatkérő részéről a felhasználási 
helyenként külön-külön számlázás a gyűjtőszámlázás hátrányait figyelembe véve: 

Amennyiben már beindult a számlázás (kapott számlát), úgy minden, stornózással javítandó 
változás az összes fogyasztási helyére kiállított – javítandó időszakra vonatkozó – számlát 
érinti, mivel minden fogyasztási hely egy szerződéses folyószámla alatt van.  

Ilyen pl.: 

-             felhasználási hely címének változása; 

-             székhelycím változása; 

-             átírás; 

-             tarifaváltás; 

-             utólag tudomásunkra jutott mérőcsere átvezetése. 

Amennyiben Ajánlatkérő ragaszkodik a gyűjtőszámlázáshoz, úgy kérdezzük, elfogadható-e, 
ill. kiegészíthető-e a tervezet Ajánlattevő gyűjtőszámlázásra vonatkozó alábbi 
eljárásrendjével: 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó kizárólag abban az esetben tüntet fel minden egyes, a …  
számú mellékletben felsorolt fogyasztási helyet a gyűjtőszámlában, ha az elszámoláshoz 
szükséges minden adat tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére áll. Amennyiben 
ez a feltétel nem teljesül, Vevő nem él számlakifogással az egyedileg kezelt fogyasztási hely 
terhelő számláit illetően. 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó nem köteles hiánytalan gyűjtőszámla kiállítására minden 
fogyasztási hely tekintetében, ha adott fogyasztási helyen mérőszerelés, számlakifogás 
kivizsgálás, vagy részszámlázott fogyasztási hely esetén éves elszámoló számla kiállítása van 
folyamatban. 



Amennyiben mérőállás nem áll rendelkezésre minden fogyasztási helyre, és Eladó ezen 
felhasználási helyekre részszámlát bocsát ki, úgy a részszámlákról ebben az esetben külön 
gyűjtőszámla készül.  

Válasz: Ajánlatkérő ragaszkodik a gyűjt őszámlához és nem kívánja egy konkrét 
gazdasági szereplő belső eljárásrendjével kiegészíteni a szerződéstervezetet, mivel az 
sértené a Kbt. alapelveit, az esélyegyenlőséget, a verseny tisztaságát, ugyanis 
ajánlattevőnként eltérő a belső eljárásrend, így a kérdezőt a többi ajánlattevővel 
szemben indokolatlan előnyben részesítené. Ajánlatkérő egyik potenciális ajánlattevő 
konkrét eljárásrendjével sem kívánja kiegészíteni a szerződéstervezetet, hiszen az 
ajánlattevőnként változó lehet, ajánlatkérő egyenlő eséllyel kívánja biztosítani az 
ajánlattétel lehetőségét valamennyi piaci szereplőnek. 

 

5. kérdés: 

„VIII.     Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek 

4.           Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki 
gyűjtőszámla alkalmazásával. A számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a 
mérőórák gyári számát, valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos 
felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen 
elkülöníthető legyen, valamint felhasználási helyenként a fogyasztási adatokat. 

A gyűjtőszámlázás érdekében Vevő köteles az elszámoláshoz szükséges minden adatot a 
tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére bocsátani. 

7. Havi forgalmi díj számla 

Eladó Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD 
forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. 

100 m3/h lekötött teljesítményű, illetve az alatti felhasználási helyek esetében a 
földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására Eladó a havi részszámlákat az 1. 
számú mellékletében közölt havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált adatok alapján 
állítja ki. 

Ezen felhasználási helyek esetén – figyelemmel arra, hogy a felhasznált energia mennyiségről 
Eladó az elosztó által profilozással meghatározott adatok alapján állítja ki a számlát – Vevő 
jelen szerződés aláírásával elismeri Eladó teljesítését. Ennek megfelelően Eladó a havi 
energiaszámláit további – teljesítés-elismerést bizonyító – okirat nélkül kiállíthatja.” 

A szerződés tervezet VII. 4. pontja szerint Vevő tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó 
rendelkezésére bocsátja a számlázáshoz szükséges adatokat (mérőóra állása), míg a VII. 7. 
pont szerint a 100 m3/h alatti felhasználási helyek esetén Eladó havi részszámlákat állít ki az 
1. sz. mellékletben közölt adatok alapján. 

Ajánlattevő az alábbi elszámolási alapok szerint javasolja elkészíteni a fogyasztás típusú 
számlákat: 

A 20 m3/h alatti felhasználási helyek esetén a szerződésben foglalt havi mennyiség alapján 
részszámla készül, mely az elosztó éves leolvasása alapján elszámolásra kerül. 20-100 m3/h 
közötti fogyasztási helyek esetében hóvégi leolvasás kerül alkalmazásra, a 100 m3/h-nál 



nagyobb mérőteljesítményű fogyasztási helyek esetén a rendelkezésre bocsátott földgáz 
telemechanikai rendszerről távleolvasás útján meghatározott mennyiségi értékét vagy 
korrektor által rendelkezésre bocsátott információt a Felek a helyszíni leolvasással 
egyenértékűnek tekintik, s elszámolásuk alapjaként elfogadják. 

Kérjük, szíveskedjenek feloldani az elszámolás alapjára vonatkozó ellentmondást! 

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezetet módosítani. Ahogyan az a 
műszaki dokumentációból egyértelműen megállapítható a jelen közbeszerzés tárgya 
kizárólag 20-100 m3/h közötti lekötésű felhasználási hely, így a többi rendelkezés eleve 
irreleváns. Jelen közbeszerzésnek nem tárgyai a 20m3/h alatti, egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználási helyek (kisfogyasztók). Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 
valamennyi jelen közbeszerzés tárgyát képező felhasználási helyén 20-100 m3/h közötti 
kapacitással vételez, a szerződésbeli elszámolásra vonatkozó szabályozás valamennyi 
fogyasztási hely tekintetében egységes, nincs ellentmondás. 

 

6. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlati felhívás VI.3. 20. pontja valamint az 
ajánlati dokumentációban kiadott Felolvasó lap és a 10. számú melléklet közötti 
ellentmondást szíveskedjenek feloldani! 

Válasz: Nincs ellentmondás a felolvasó lap és a közbeszerzési dokumentumok 10. sz. 
melléklete között. Ajánlatkérő az ajánlati árat a felolvasó lapon EUR/GJ-ban kéri 
megadni, de a tényleges havi elszámolás (kifizetés) HUF-ban történik az ajánlattevő 
ajánlatában nyilatkozott napon érvényes MNB EUR/HUF devizaárfolyam 
alkalmazásával. A 10. mellékletben csupán arról kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek, 
hogy a havi számlázáskor mely napon érvényes MNB EUR/HUF devizaárfolyam 
alkalmazásával számítja át az aktuális hónapban fizetendő díjat Ft-ra. 

A szerződéstervezet V.1. és 2. pontja is alátámasztja a fentieket: 

1. „Az ellenszolgáltatás a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjat tartalmazza. 
Az ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatában ………EUR/GJ, amely a 
szerződéses időszak alatt változatlan. 
 

2. Eladó a földgázt a szerződés időtartama alatt ………..EUR/GJ áron köteles 
értékesíteni. Vevő a földgáz díját havonta HUF-ban fizeti meg. Eladó a tárgyhót követő 
hónap……..napján érvényes árfolyamon jogosult az EUR-t HUF-ra váltani az ajánlatában 
foglaltak szerint. Eladó az átváltás napján nem változtathat a szerződés időtartama alatt. A 
fenti ár a molekula díján felül tartalmazza a rendszerhasználati díjat is.” 

 

A felhívás VI.3.20. pont harmadik mondatának utolsó tagmondatát ajánlatkérő kéri 
semmisnek tekinteni. Az átváltás tehát az ajánlattevő által előre (ajánlatban) 
meghatározott napon érvényes EUR/HUF MNB devizaárfolyamon történik minden 
hónapban. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták alkalmazása 
egyébként nem kötelező. 

Tehát az ajánlattétel pénzneme az EUR, míg a számlázás és kifizetés pénzneme a HUF. 



7. kérdés: Kérjük, tisztelt Ajánlatkérőt megerősíteni szíveskedjenek, hogy a 
rendszerhasználati díjak meghatározását az Ajánlatkérő forintban kéri. Kérjük tisztelt 
Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 4. pontjában meghatározott Rendszerhasználati díjak 
mértékegységét meghatározni szíveskedjenek.  

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlatot EUR/GJ-ban kéri megadni a felhívás VI.3.20. és 
VI.3.26. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 
rendszerhasználati díjat is.  

„A nettó ajánlati árat EUR/GJ-ban kérjük megadni, amely a szerződés időtartama alatt 
nem változhat, kivétel ha a rendszerhasználati díj jogszabályváltozás eredményeként 
változik. Az ajánlati ár nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetendő díjakat (energia adót, 
MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a molekula díjat, a 
forgalom-független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.” 
 

Ajánlatot adni tehát nem Ft-ban kell, hanem EUR-ban, csak a havi elszámolásra kerül 
sor majd HUF-ban a teljesítés során. 

A szerződéstervezetben a rendszerhasználati díjat EUR/GJ-ban kell megadni. 

8. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet V. pontját a 7. kérdésnek 
megfelelően módosítani szíveskedjenek.  

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a szerződéstervezet V. pontját, mivel az 
nem tartalmaz ellentmondást. 

9. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
szíveskedjen meghatározni Felolvasólapon feltüntetendő ár kalkulációjához szükséges 
EUR/HUF árfolyamot. (Pl. Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyam) 

Válasz: Ajánlatkérő egyértelműen meghatározta, hogy a felolvasó lapon az ajánlati árat 
EUR/GJ-ban kell megadni (lsd. felhívás VI.3.20 és VI.3.26. pontja, valamint a 
szerződéstervezet V.1. pontja), azaz HUF-ban nem kell ajánlatot adni,  hiszen az 
EUR/HUF árfolyam havonta változhat, az ajánlati ár tekintetében azonban az 
ajánlattétellel beáll az ajánlati kötöttség, így az a szerződés időtartama alatt nem 
változhat (kivétel a rendszerhasználati díjakra vonatkozó esetleges jogszabályváltozás 
esete). A HUF-ban történő ajánlattétel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

10. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy figyelemmel a 7. kérdésünkre a Felolvasó lapon 
feltüntetendő kiértékelés szerinti egységár devizanemét felülvizsgálni szíveskedjenek.  

Válasz: Ajánlatkérő nem kíván változtatni az ajánlattétel devizanemén, az ajánlatot 
EUR/GJ-ban kell megadni, a felhívásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak 
megfelelően. 

11. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy megerősíteni szíveskedjenek, hogy a Felolvasó 
lapon az egységár meghatározásánál a 18127.xls műszaki dokumentációban tervezett/várható 
mennyiség alapján kéri megadni. 

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlati árat a szerződéses mennyiségre kéri megadni, hiszen 
arra vállal megrendelési kötelezettséget, amelytől szükség esetén +50%-kal eltérhet a 
felhívás II.2.1. pontjában foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem a várható 



mennyiségre, hanem a szerződéses mennyiségre vállal megrendelési kötelezettséget, így a 
szerződéses mennyiséget kéri árazni! 

 

Budapest, 2016. március 21. 
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