
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

2o J, ; szám ú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET -2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 

alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
által foldgáz energia beszerzésére vonatkozó, 2016. évben megkötött szerződések 2017. 
szeptember 30. napján megszűnnek, ezért a következő gázévre vonatkozóan közbeszerzési 
eljárás lefolytatása szükséges. 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében a gázév október l-jétől október l
jéig tart, erre az időszakra van lehetőség a közbeszerzési eljárás eredményeként szerződés 
megkötésére, mely szerződés 2017. október l. napjától 2018. szeptember 30. napjáig lesz 
hatályban. 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 113. §-a szerinti 
nyílt közbeszerzési eljáráslefolytatására kerül sor. 

A "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú 
foldgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzés ajánlatkérője az 
Önkormányzat, a teljesítéssei érintett egyéb ajánlatkérő a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a 
Kocsis Sándor Sportközpont, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda. 

Az előterjesztés mellékletét képező eljárást indító felhívásban meghatározottaknak 
megfelelőerr a közbeszerzés tárgya földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2017. 
10. Ol. 00:00 CET- 2018. 09. 30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, mennyiségét tekintve 
pedig - teljes ellátás alapú foldgáz energia kereskedelmi szerződés keretében - összesen 
207 0 50 m3

• Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal mint opcionális 
résszel pátdíjmentesen eltérhet. 

A várható költségek figyelembevételével a beszerzés 35 716 125Ft (nettó 115 Ft/m3
) összegű 

előzetesen becsült nettó értékkel kerül meghatározásra a teljes szerződéses időszakra és a 
maximális mennyiségre számolva, amely alapján az uniós értékhatárt el nem érő értékű 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. 

A 2017. évben rendelkezésre álló fedezet összege az Önkormányzat, valamint az eljárást 
megindító felhívásban teljesítéssei érintett egyéb ajánlatkérőként feltüntetett intézményei 
vonatkozásában összesen nettó 8 929 049 Ft, a fennmaradó összeget az Önkormányzat, 
valamint az intézmények 2018. évi költségvetésében kell biztosítani az alábbi bontás szerint: 
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Gázközbeszerzés becsült nettó értéke a 
2017. évi költség 2018. évi költség 

2017.10. Ol. -2018. 09. 31. időszakra vonatkozóan 

Gázdíj 
Kőbányai Egy_esített Bölcsődék 5 134 152 l 283 538 3 850 614 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 3 416742 854 186 2 562 557 
Önkormányzat 3 147 642 786 911 2 360 732 
Kocsis Sándor Sportközpont 10 576 458 2 644 115 7 932 344 
Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. 13 441 200 3 360 300 10 080 900 

Összesen 35 716194 8 929 049 26 787146 

Az Önkormányzat által a közbeszerzési tanácsadással megbízott Tender Expert Kft. a 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály és a Jegyzői Főosztály közreműködésével készítette el az 
eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, melyek szerint az 
ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján fogja 
értékelni. 

II. Hatásvizsgálat 

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az Önkormányzat, illetve a felhívásban 
teljesítéssei érintett egyéb ajánlatkérőként szereplő intézményei vonatkozásában a 2017. 
október l. és 2018. szeptember 30. közötti időszakban biztosított lesz a földgázellátás. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 35. 
§ a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntést a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének beszerzésért felelős 
bizottsága hozza meg névszerinti szavazással [Kbt. 22. §(5) bekezdés]. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 l 7. április "?sJ :' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

... /2017. ( ...... ) határozata 
a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET -2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 

alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei részére a 2017.10.01. 00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET 
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2017.10.01. 00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes 
ellátás alapú fóldgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 

3. A Bizottság a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2017.10.01. 00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes 
ellátás alapú fóldgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 

4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
terveztesse be a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 2018. évre 
biztosítandó fedezetének összegét. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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J. melléklet a .. ..12017. ( ..... .) ... határozathoz 

"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01.00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 

alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. rész, 
113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍV ÁSA 

l. A közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: 

dr. Magyar Adrienn 
email: magyar.adrienn2@upcmail.hu 

A teljesítéssei érintett egyéb ajánlatkérők 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 8., AK20169) 
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30., AK18985) 
Kocsis Sándor Sportközpont (ll 07 Budapest, Bihari utca 23., AK23114) 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.(ll08 Budapest, Sütöde u. 4., AK07382) 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész (nemzeti eljárásrend), 113. § szerintinyílt 
közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a becsült érték nem éri el az uniós értékhatárt. Az 
eljárásban az ajánlatkérő által javasolt 3 gazdasági szereplőn kívül a Közbeszerzési 
Adatbázisban közzétett összefoglaló tájékoztatásra határidőben jelentkező gazdasági 
szereplők vehetnek részt. 

3. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, elektronikusan bocsátja 
rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától elérhetőek az alábbi linken: 
http:/ /kobanya.hu/?module=news&action=list&fname=foldgaz energia 



A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Ennek igazolására a gazdasági szerepiöknek az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
meg kell küldeniük a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező regisztrációs lapot 
kitöltve a magyar.adrienn2@upcmail.hu email címre. A regisztrációs lap ajánlattételi határidő 
lejárta előtti visszaküldése az eljárásban való részvétel feltétele. 

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki leírása 

Árubeszerzés 
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2017. 10. Ol. 00:00 CET - 2018. 09. 
30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi 
szerződés keretében összesen 207.050 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése 
céljából. 

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen 
eltérhet. 

Összesen 7 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 20-100 m3/h közötti 
kapacitással vételez. 

A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni 
(gnm3

). 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 09123 OOO-7 

5. A szerződés meghatározása: energia kereskedelmi szerződés 

6. Résza.iánlat, többváltozatú (alternatív) a,jánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
beadására. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta, hogy jelen 
közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények lehetövé teszik-e a 
részekre történő ajánlattétel biztosítását és arra a megállapításra jutott, hogy a rész-ajánlattétel 
biztosítása gazdaságilag nem ésszerű, hiszen nagyobb mennyiségre lényegesen kedvezőbb ár 
érhető el. Egy-egy intézmény önmagában olyan kis mennyiségű fogyasztással rendelkezik, 
hogy ajánlat hiányában eredménytelen eljáráshoz is vezethet a szerződés tárgyának részekre 
történő bontása. 

7. A szerződés időtartama: 2017.10.01.00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET 

A teljesítés helye:Budapest Főváros X. kerület 

NUTS-kód: HUIOI 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A molekuladíj és a havi forgalmi díj megfizetése a Kb t. 13 5. § (l), (5) bekezdése, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelőerr banki átutalással történik, a számla kézhezvételétől 
számított 20 napos fizetési határidővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről 
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szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására. 

A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, 
amely tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. 

A havi teljesítménydíj a Kbt. 135. §(5) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján 
kerül megfizetésre, a fizetési határidő a tárgyhó első napja 20 napos teljesítési határidővel. A 
számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. 

Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és akifizetés pénzneme a HUF. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

9. Kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben 
a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m), valamint q) pontjában meghatározott kizáró okok 
valamelyike fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és akizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 32112015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (l) bekezdése szerint. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) 
pont kb) atpontja 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) 
atpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs 
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a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) atpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;" 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§ g) pont gb) alpont: "Nem Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül
e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha 
az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni" 

Az ajánlatkérő a 32112015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi 
továbbá akizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m), illetve q) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá tartozó alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. 

Akizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadó ak. 

l O. Alkalmassági követelmények 

Szakmai alkalmassági követelmények: 

SZ l. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kb t. 65. § (l) 
bekezdés c) pont]: Ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes földgáz kereskedelmi 
engedéllyel. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az engedély meglétét az 
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásából ellenőrzi. 

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 65. § (l) bekezdés c) pontja szerinti követelmény 
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja 
meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság 
vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény: 
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Pl. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az elmúlt 3 mérlegforduló nappallezárt üzleti évben 
a közbeszerzés tárgya (földgáz energia értékesítése) szerinti áfa nélkül számított árbevétele 
összesen eléri 30 millió forintot. 

Igazolási mód 

A Pl. alkalmassági követelmény a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (l) bekezdés c) 
pontja alapján igazolható az előző három, mérlegforduló nappallezárt üzleti évre vonatkozó, 
közbeszerzés tárgyából ( foldgáz energia értékesítése) származó- általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól fliggően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kémi az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha 

M/1. nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban összesen 
legalább nettó 30 millió Ft értékű, földgáz energia értékesítéséből származó referenciával. 

Igazolási mód: 

Ml. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (l) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év 
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a rendelet 23. §-aszerint, azaz az ajánlattevő, 
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolássaL 

A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
teljesítés ideje (tól-ig év/hónap megadásával), a szerződést kötő másik fél megnevezése 
(valamint székhelye és a referenciát adó személy elérhetősége), a szerződés tárgya és az 
ellenszolgáltatás nettó összege, a saját teljesítés %-os aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelőerr történt-e. 
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Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől fliggetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban 
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) 
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Irányadó továbbá a Kbt. 65. §(9) és (ll) bekezdése. 

Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 
114. §(2) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján az ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles 
igazolni fentiek szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő 

tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. §(4) bekezdése 
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és 
elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására 
kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az 
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy 
tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna 
be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem 
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás-kérést követően sem megfelelően nyújtja 
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az 
igazolások benyújtására. 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bekezdés e) pontját. 

ll. Szerződést megerősítő biztosítékok 
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Hibás teljesítési kötbér, alulvételezési pótdíj, felülvételezési pótdíj: 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126. § (l) bekezdése és a 
Ptk. 6:186. § (l) bekezdése alapján a teljesítés időtartamára az alábbi szerződést megerősítő 
biztosítékokat köti ki: 

Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel értékesített földgáz mennyiségére a 
nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, 
de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg az ajánlatkérő részére. 

Az ajánlatkérő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén a nyertes 
ajánlattevő a szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó 
molekuladíjának 5 %-át fizeti meg az ajánlatkérő részére. 

Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása a szerződés 
megszűnésekor történik, a nyertes ajánlattevő beszámításra nem jogosult. 

Alulvételezés esetén ajánlatkérő az opcionális rész nélkül számított, szerződés szerinti 
mennyiségből át nem vett mennyiség - szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag 
molekula díjának 60 %-át, de maximum a szerződéses időszakra eső teljes nettó 
ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. 

Túlvételezés esetén az ajánlatkérő a szerződés szerinti maximum mennyiséget meghaladó 
mennyiségre a szerződés szerinti - szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag molekuladíj 
25 %-kal növelt díját, de maximum a szerződéses időszakra eső teljes nettó ellenszolgáltatás 
5 %-át fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. 

Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása a szerződés megszűnésekor történik. 

12. Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha 
a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles 
mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

13. Hiánypótlás: A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

14. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár. 

Az ajánlati árat HUF/m3 egységárban kérjük megadni. Az ajánlati egységár a szerződés 
időtartama alatt nem változhat, kivétel, ha a rendszerhasználati díj jogszabályváltozás 
eredményeként változik. Ez esetben az ajánlattevő a jogszabályban meghatározott 
mértékben a változás hatályba lépésének időpontjától jogosult az ajánlati egységár 
módosítására, amelyről az ajánlatkérőt előzetesen írásban értesítenie kell. Az a,jánlati ár 
nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetendő díjakat (energia adót, MSZKSZ díjat) és 
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az ÁFA-t. Az a,jánlati árnak tartalmaznia kell a molekula díjat, a szagosítás díját, a 
forgalom-független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat. 

A HUF/m3-ben meghatározott ajánlati egységár +50%-os mennyiségi eltérés esetén sem 
változhat. 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017. május 18-án 9:45 óra 

16. Az ajánlat benyújtásának címe 
Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 
131. irodában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon9-13 óráig, az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 8:30-tól 9:45 óráig. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. címére 
kérjük az ajánlatok megküldését is a 20.8. pontban meghatározott felirattal ellátva. 

17. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye:2017. május 18-án 9:45 óra 

Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az I. emelet l 00. szám ú tárgyaló ban. 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. §(3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

18. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

19. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőket 

20. Kiegészítő információk 

l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, 
székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
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szempontok alapján értékelésre kerülnek). 

5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 
30 nap. 

6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők között létrejött 
megállapodás l eredeti, mindkét fél által cégszerűen aláírt példányát. A közös 
ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell minimálisan a közös ajánlattevők 
adatait, a közös ajánlattevők jelen eljárásban való képviselőjének adatait, a közös 
ajánlattevők közötti feladatmegosztást, illetve az ellenszolgáltatás közös ajánlattevők 
közötti felosztásának módját, továbbá a közös ajánlattevőknek az ajánlatkérő 

irányában vállalt egyetemleges felelősségvállalását a szerződés teljesítéséért. Közös 
ajánlattételesetén elegendő a közbeszerzési dokumentumokat az egyik ajánlattevőnek 
letöltenie. Az aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát a közös ajánlattevők 
mindegyikének csatolnia kell az ajánlatba egyszerű másolatban. 

7) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények: az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind az 
ajánlattevő, mind a közös ajánlattevők vonatkozásában. 

8) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

• az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot 
teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével -
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül 
olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya 
egymással mindenben megegyezik. 

Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. 

• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
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módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

A zárt csomagon az alábbi megnevezést kérjük feltüntetni: "Ajánlat: Földgáz energia 
értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 2017.10.01. 00:00 CET~ 
2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia 
kereskedelmi szerződés keretében. Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi 
határidő lejártakor bontható fel!" 

9) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

l O) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
ajánlattevőt terheli. 

ll) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával 
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánakiratha foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

12) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a és 114. §(6) bekezdése az irányadó. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, 
hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig 
megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 

13) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

14) Irányadó idő: a teljes eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

15) Árfolyamok: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok 
tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 
bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az 
Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 

16) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

17) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (ll) bekezdése szerintilehetőséggel. 

18) Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a 
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részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó! 

19) Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket 
(személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy 
előszerződéses kötelezettségvállalást Az alkalmasságot igazoló szervezet 
bemutatására vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni! 

20) Ajánlatkérő az SZ l., Pl., Ml.alkalmassági követelményeket aminősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

21) Ajánlatkérő azért alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontj át, 
mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők 
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az ajánlattevő tényleges szállítást 
nem végez, csupán számlázza, értékesíti a beszerzés tárgyát, így a minőségi 
jellemzőkre nincsen közvetlen ráhatása. 

22) Ajánlatkérő jelen eljárásban sem tárgyalást, sem elektronikus árlejtést nem tart, így az 
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálat alá eső 
ajánlat. 

23) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

24) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték adásához. 

25) Ajánlattevő feladata az elosztóhálózat-használati és a földgáz-kereskedelmi 
szerződések megbízottként történő összevont kezelése. 

26) Ajánlatkérő valamennyi felhasználási hely vonatkozásában 2017. 09. 30. napján 
24:00 órakor lejáró, határozott időtartamú szerződéssel rendelkezik. 

27) A közbeszerzési eljárást bonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
dr. Magyar Adrienn (lajstromszám: 00377). 

21. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2017. május 03. 
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19. melléklet a 4412015. (XI 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 
Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. §(l) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról. hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

l. l) N év és cím( ek) 1 
Oe l ölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: Szent László tér 29. 

Város: Budapest }ostai irányítószám: ll 02 jország: HU 

Hivatalos név: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Postai cím: Kőrösi Csoma sétány 8. 

Város: Budapest }ostai irányítószám: ll 02 !ország: HU 

Hivatalos név: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Postai cím: Kőbányai út 30. 

Város: Budapest }ostai irányítószám: ll O l !ország: HU 

Hivatalos név: Kocsis Sándor Sportközpont 

Postai cím: Bihari utca 23. 

Város: Budapest }ostai irányítószám: ll 07 jország: HU 

Hivatalos név: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Postai cím: Sütöde U. 4. 

Város: Budapest !Postai irányítószám: ll 08 jország: HU 
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1.2) Kommunikáció 

Az érdeklődésjelzésére szolgáló elérhetőség: magyar.adrienn2@upcmail.hu 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

11.1.1) A szerződés típusaO Építési beruházás 00 Árubeszerzés OSzolgáltatás megrendelés 

11.1.2) A szerződés tárgya: Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2017.10.01. 00:00 CET- 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 

11.1.3) A közbeszerzés mennvisé!!e" 

Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2017.10.01. 06:00 CET- 2018.09.30. 24:00 
CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 
összesen 207.050 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. 
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal, mint opcionális résszel 
pátdíjmentesen eltérhet. 

Összesen 7 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 20-100 m3 /h közötti kapacitással 
vételez. 

A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3
). 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy- szolgáltatás jellegének megfS<IelőS<n) 

11.1.4)A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [12] vagy napban: [] 

vagy a teljesítés határideje: 

ILLS)A teljesítés helye: 

III. szakasz: Értékelési szem ontok 

IE!Az (llábbi értékelési szempontok 

lJ Minős~gi szempont- Megnevezés:/ Súlyszám: 1 2 3 

D Költség szempont- Megnevezés: l Súly~zám: 13 

x Ár szempont- Megnevezés: l Súlyszám:4 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.l) Részvételi feltételek 

.2 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. §(l) bekezdés c) pont]: 
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 2008. évi XL. törvény 114. §(l) bekezdésének e) pontja alapján 
érvényes földgáz kereskedelmi engedéllyel. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény: 
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az elmúlt 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgya (földgáz energia értékesítése) szerinti áfa nélkül számított árbevétele összesen 
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eléri 30 millió forintot. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

M/1. nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban összesen legalább 
nettó 30 millió Ft értékű, földgáz energia értékesítéséből származó referenciával. 

IY.l.2.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

O A szerződés a Kbt. 114. §(ll) bekezdéseszerint fenntartott 

IY.l.3) A Kbt. 15, §(Z) bekezd~s e) pQntjának alkalmazására Y!lnatkozó infurmá~;iók;AzA.iánlatkéríinem alkalmazza a Kbt.~ 
(2) bek~zg~s e) pQntja szerinti eredm~nxt~l~n~~gi okot. 

V. szakasz: Eljárás 

V.l) Adminisztratív információk 

Y.l.l) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017105/03) Helyi idő: (13:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.l) További információk: 

VI.l.l) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők flgyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az 1.2) pontban megadott 
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

Az ajánlati árat HUF/m3 egységárban kérjük megadni. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (20171041251) 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

3 súlvsz ám helvett fontosság is megadható 

4 súlyszám hglyett fontosság is megadható: ha az ár az egxetlen ~rtékdési szempOIJt. súlyszám nem szükséggs 

3 



A közbeszerzési dokumentumokat hiánytalanul 
átvettern 

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított, 
"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú fóldgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú Kbt. 113. § szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás 

A dokumentációt átvevő neve [nyomtatott betűkkel]: .......................................... . 
................................................................................................................................ 

Teljes cégnév [nyomtatott betűkkel]: ................................................................... . 
................................................................................................................................ 

Székhely: .............................................................................................................. . 
................................................................................................................................ 

Cím [ahová a dokumentációt és/vagy a számlát kéri az ajánlattevő] ................. .. 
................................................................................................................................ 

S , l t'' , . , zam a veze o penz1ntezet: ............................................................... . 

Bankszámlaszám: ........................................................................ . 

Adószám: .................................................................................. . 

Telefonszám: ......................................................................................................... . 

Fax szám: ............................................................................................................... . 

E-mail: ................................................................................................................... . 

A dokumentáció elektronikus elérésének időpontja: 

2017 ................... hó ................ nap 

aláírás 



2. melléklet a .. ./2017. ( ... .. . ) ... határozathoz 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET -2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 

alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK 

Jelen közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

l. Közös ajánlattétel 

Kbt. 35. §(J)" Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 
jelentkezést. 

(2) Az (J) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], 
a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §} kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
aján/attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(6) A köz ös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

(7) A köz ös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 
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(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
szervezet alapításához. " 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés]. 

2. Értelmező rendelkezések 

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; 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
jogaszerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja. 

üzleti titok: Kbt. 44. § (l) A gazdasági szerepi ő az ajánlatban, részvételi jelentkezés ben, 
hiánypótlásban, valamint a 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. 

(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában 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 információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. 
törvény 27. §(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
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c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
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 az (l) 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 az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak 

(3) 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 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló -a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó- részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 
során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására. 

3. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a kömyezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

4. Az érintett hatóságok központi elérhetőségei: 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 

E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0402 
Fax: (06 l) 433-0455 

• Munkaügyi Főosztály 
E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0391 
Fax: (06 l) 433-0457 

• Munkavédelmi Főosztály 
l 086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 
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Telefon: (06 l) 299-9090 
Fax: (06 l) 299-9093 

• Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály 
l 096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
E-mail: titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 l) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

• Hatósági nyilvántartás: 
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi intemet-címen találhatók: 
http:/ /www.ommf.gov .hu/index.html ?akt_ menu=206 

- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu intemet-címen találhatók 

- MBH: 1145 Bp, Columbus u. 17-23., tel: 06-1-301-2927, 06-1-301-2943, 
http:/ /www.mbfh.hulhomelhtmllindex.asp?msid= l &sid=O&hkl=27 6&lng= l 
email: hivatal@mbfh.hu 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-
428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134 
Budapest, Dózsa György út 128-132., Telefonszám: +36 (l) 427-3200, Fax: 
+36(1)427-3998) 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Telefonszám: +36 (l) 412-5400 
email: ebpavig@nav.gov.huFax: +36 (l) 412-5551 
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf.: 45. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1096 Budapest, Haller u. 3-5. 
Telefonszám: +36 (l) 299-4000 
Fax: +36 (l) 299-5142 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 
Telefonszám: +36 (l) 467-7100 
Fax: +36 (l) 460-7727 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-l-224-91-
63., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu intemet-címen található 
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Egyenlő Bánásmód Hatóság 
l O 13 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

tel: 06-1-328-5862 

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. 
Tel: (l) 485-6924, (l) 485-6945 
Fax: (l) 237-4882 
Email: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu 

- illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn (levelezési cím: 
1076 Budapest, Jobbágy u. 5-9. B/1111., email cím: magyar.adrienn2@upcmail.hu, 
lajstromszám: 00377) 
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II. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 

csatolandó dokumentum oldalszám 

felolvasólap 

kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok 

Kbt. 66. §(2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat 

Kbt. 66. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kkv minősítésről 

Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról 

nyilatkozat alkalmasságot igazoló szervezetről, alkalmassági 
követelmény megjelölése (adott esetben) 
alkalmasságot igazoló szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés az 
erőforrások rendelkezésre állásáról (adott esetben) 
nyilatkozat pénzügyi -gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági 
feltételeknek való megfelelésről 
aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (aj ánlattevők és erőforrás 
szervezet részéről) 
nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

meghatalmazás a nyilatkozatok aláírására (adott esetben) 

változásbejegyzési kérelem és cégbírósági érkeztető igazolás másolata 
(adott esetben) 
idegennyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 

l db elektronikus ajánlat 

felhívásban előírt egyéb dokumentumok 
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III. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATMINT ÁK 
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l. Felolvasólap 

Tárgy: "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére 
a 2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 

Ajánlattevő neve: ...................................................................................... . 
Székhely: ......................................................................................... . 
Telefon: ......................................................................................... . 
Telefax: 
e-mail: 
Adószám: 

·························································································· 
·························································································· 
·························································································· 

AZAJANLAT ERTEKELESRE KERÜLÓ TARTALMI 
ELEME 

értékelési szempont ajánlat 

nettó ajánlati egységár HUF/m3 

Dátum: .............................. . 

cégszerű aláírás 
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2. Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
(Kbt. 62.§ (l) g)-k) és m) pontjai) 

Alulírott ............................. , mint a .. .. .. .. . .. .. . .. .. .... .. .. . .. .. .. .. . (Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére 
a 2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
az általam képviselt vállalkozással szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § 
(l) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott következő kizáró okok: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 
időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szaigáitatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozatajogerősen jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szalgáltat (a továbbiakban: hamisadat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, akizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szerepi ő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismemie, hogy az általa szaigáitatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, 
vagy 

ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll. 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni. 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 

A 32112015. (X. 30.) Karm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a 
szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m), valamint q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó al vállalkozót. 

A Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében kijelentem, 
hogy az ajánlattevő 

-olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem j egyeznek szabályozott tőzsdén 1, 

a) Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása: 

........................................................................... , 

1A releváns információt kérjük aláhúznil 
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Vagy 2 

b) nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szerepiőnek 

Vagy 3 

c) nyilatkozom, hogy van a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szereplőnek, de az nem 
megismerhető. 

Dátum: 

cégszerű aláírás 

r) 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 (a továbbiakban: 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, 
r b) 19 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
P tk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik, 
re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleli megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
l. aki az alapítvány vagyana 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. 

2A felesleges rész törlendő!!! 
3 A felesleges rész törlendő!!! 
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3. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2), (4), (6) bekezdése tekintetében 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 

"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés teljesítése érdekében 

l. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybé: 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. §(6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi- ajánlattételkor már ismert- alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni: 

l. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az 
eljárást megindító felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező 
szerződéstervezet feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához 
szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár 
alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel 
teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk 

D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
.......................................... - vállalkozásnak5 minősül l 

D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá6• 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 

4 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 

5
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek 

tanulmányozását követően kérjük megadni. 
6 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. MEGHATALMAZÁS 

(adott esetben) 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazam 

( szig. sz.: ; szül.: ; an.: 
lakcím: , hogy a "Földgáz energia értékesítése a 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 
24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyban készített ajánlatunkat aláírásávallássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

(meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 
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5. Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy az általam benyújtott ajánlat papír alapú és elektronikus példánya 
egymással mindenben szó szerint megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás 
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6. NYILATKOZAT ERŐFORRÁS SZERVEZET BEVONÁSÁRÓL 

Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET- 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 

alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 

Alulírott.. ....... ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi 
kapacitást nyújtó szervezet( ek)et kívánjuk igénybe venne: 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(sajátkezű aláírás) 

7 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
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7. ERŐFORRÁS SZERVEZET ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTTI SZERZŐDÉS 
V AGY ELŐSZERZŐDÉS, AMELYBEN AZ ERŐFORRÁS SZERVEZET 

KÖTELEZETTSÉGET V ÁLLAL, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK MAJD A 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT. 
(Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján) 
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8. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V AGY ALÁÍRÁSMINT A 
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9. FOLYAMATBAN LÉVŐVÁLTOZÁSBEJEGYZÉS ESETÉN A 
V ÁL TOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM ÉS A CÉGBÍRÓSÁGI ÉRKEZTETŐ 

IGAZOLÁS MÁSOLATA 
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10. NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKNEK VALÓ 
MEGFELELÉSRŐL 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy cégünk vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek a felhívásban előírt 
Kbt. 65. (l) c) pontja szerinti szakmai, valamint az eljárást megindító felhívás 10. Pl. pontja 
szerinti pénzügyi-gazdasági és M1. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági 
követelmények. Vállalom, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására 
igazolom a felhívásban előírt valamennyi alkalmassági követelmények fennállását. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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AZ ÉRTÉKELÉST KÖVETŐEN, AZ AJÁNLATKÉRŐ Kbt. 69.§ (4) BEKEZDÉSE 
SZERINTI FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZAT ~ÉS IGAZOLÁS 

MINTÁK 
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ll. REFERENCIA NYILATKOZAT 

"Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 2017.10.01. 00:00 CET- 2018.09.30. 24:00 CET 
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú f"öldgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Alulírott................................................ mint a(z)...... ... .. . ... ...... ... ...... ... ..... (székhely: ............................................. ) 
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselőjé ezennel kijelentem, hogy a(z)... ......... ... ... .. . .. . ...... ... ... mint ajánlattevő/közös 
ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet9 legjelentősebb szolgáltatásaink a felhívás megküldésétől visszafelé számított 
3 évben az alábbiak: 

Referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolássallehet igazolni. 

Keltezés 

Cégszerű aláírás 

8 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 
9 A nyilatkozattevő személyeszerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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12. NYILATKOZAT 

KÖZBESZERZÉSTÁRGYASZERINTIÁRBEVÉTELRŐL 

Alulírott ............................. , mint a .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... (Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője, a "Földgáz energia értékesítése a Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei részére a 2017.10.01. 00:00 CET - 2018.09.30. 24:00 
CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
cégünk közbeszerzés tárgya szerinti ( földgáz energia értékesítése) nettó árbevétele a felhívás 
megküldését megelőző 3 mérlegforduló nappallezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult: 

év közbeszerzéstárgya 
szerinti nettó árbevétel 

(HUF) 

összesen 

Keltezés 

Cégszerű aláírás 
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A szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentáció IV. mellékleteként, a műszaki 

adatlap V. mellékleteként külön file-ban kerül csatolásra. 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 

Földgáz energia kereskedelmi szerződés1 

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről, az ..................................... mint földgáz energiavásárló, (a 
továbbiakban: Vevő) 

Székhelye: 

Államháztartási azonosító szám 

Adó száma: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselője: 

M ' ' "l s ' l fi t" 2 asreszro . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . zam a Ize o , 

Székhelye: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselője: 

Államháztartási azonosító: 

valamint a .................................... mint földgáz energiakereskedő (a továbbiakban: Eladó) 

Székhelye: 

C égj egyzékszáma: 

Adó száma: 

Bankszámlaszáma: 

Földgáz ker. engedély szám: 

Képviselője: 

a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

Előzmények 

Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján a Kbt. 113. § szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött 
létre. Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különösen az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok - annak valamennyi mellékletével 

1 ajánlatkérőnként külön kerül kitöltésre 

2amennyiben a szerződő és számlafizető nem azonos 

1 



együtt- valamint Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata, külön 
fizikai csatolás nélkül is a jelen szerződés részét képezik. 

I. A szerződés tartalma 

l. Az Eladó a jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott 
mennyiségű földgáz eladására a Vevő részére. Az Eladó minden szükséges lépést megtesz annak 
érdekében, hogy a rendszerirányító, a szállító, a tároló és az elosztó a szerződés szerinti 
földgázszállítást befogadja és jóváhagyja, illetve teljesítse. 

2. Az Eladó teljes körű, a földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást nyújt Vevő 
részére, amelyre tekintettel a Vevő az őt jogszabály alapján megillető, a jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges (szállítói, tárolói, elosztási) rendszerkapacitások tekintetében a rendelkezési 
jogot átadja az Eladó részére. A Vevő a jelen szerződés aláírásával megbízza az Eladót, hogy a 
kiszolgálásához szükséges rendszerhasználati szerződéseket a Vevő javára megkösse, illetve az 
elosztóhálózat-használati és a földgáz kereskedelmi szerződéseket megbízottként összevontan 
kezelj e. 

3. Az átadási pont egy adott felhasználási hely vonatkozásában a Vevő felhasználási helyét 
ellátó földgáz elosztóvezeték a felhasználási hely telekhatárára eső végpontja. A földgáz átadása a 
Vevő részére az átadási ponton történik. Az Eladó a jelen szerződésben rögzített földgázmennyiség 
és teljesítmény rendelkezésre állását ezen a ponton biztosítja. A Vevő a földgázt az átadási ponton 
veszi át kizárólag saját felhasználás céljából. A Vevő kötelezettséget vállal, hogy az átvett földgázt 
harmadik személy számára nem adja tovább, illetve a jelen szerződés l. mellékletében szereplő 
felhasználási helyről más területre nem vezeti át. 

4. A jelen szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a 
kárveszély átszállásának helye az átadási pont. 

II. A szerződés időtartama 

A jelen szerződés közép-európai időszerint 2017. 10. Ol. napján 0:00 órakor lép hatályba és 2018. 
09. 30. 24:00 óráig tartó határozott időtartamra szól. A gázszolgáltatás megkezdésének időpontja: 
2017. 10. Ol. 0:00 óra. 

III. A fóldgáz mennyisége és a fóldgáz minősége 

a) A szerződéses mennyiség 
Felek az alábbiakban rögzítik a felhasználási helyekre a szerződéses időszakban értékesítendő 
földgáz mennyiséget (szerződött mennyiség): 

Szerződési időszak A Szerződött Földgáz Mennyiség 
[m3]3 

2017. 10.01.-2018.09. 30. 

3 szerződéskötéskor kerül kitöltésre. Valamennyi ajánlatkérő külön-külön szerződés köt. 
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b) A felhasználási helyek szerződéses földgáz mennyisége a szerződött havi 
mennyiségek alapján: 

Szerződött Földgáz Szerződött Földgáz 
Év Hónap Mennyiség Mennyiség 

(normál m3) 4 (MJ)s 

2017 október 

november 

december 

2018 január 

február 

március 

április 

május 

június 

július 

augusztus 

szeptember 

MJ 
2017-2018 szerződött mennyisége: 

A felhasználási helyek szerződéses földgáz mennyiségét, valamint a szerződött havi mennyiségeket 
telephelyi szintű bontásban részletezve az l. számú melléklet tartalmazza. 

A szerződött földgáz mennyiség megengedett eltérése:+ 50% 

Eladó a havi (normál m3
) mennyiségeket 34,86 MJ/gnm3 fűtőértéken köteles átszámítani MJ-ra. 

c) Teljesítmény-lekötés 

A szerződött teljesítmény 

Felek a felhasználási hely( ek)re az alábbiakban részletezettek szerint rögzítik a szerződéses 
időszakra lekötött róldgáz teljesítményt: 6 

4szerződéskötéskor kerül az ajánlatkérönkénti mennyiség kitöltésre 

5 a lekötött földgáz teljesítmény MJ/h-ra történő átszámítása során 34,86 MJ/m3 fűtőértéket kell alkalmazni 

6a szerzödéskötéskor kerül ajánlatkérönként külön szerződésben kitöltésre 

3 



felhasználási hely felhasználási 
POD szám lekötés lekötés 

(mérési pont lekötés (m3/h) 
megnevezése hely címe MJ/h MJ/nap 

azonosító) 

Felek a felhasználási hely(ek)re a Vevő hálózatcsatlakozási szerződése alapján alábbiakban 
részletezettek szerint rögzítik a szerződéses időszakra vásárolt foldgáz teljesítményt és a 
nyilvántartott foldgáz teljesítményt: 7 

Vásárolt foldgáz teljesítmény 

Nyilvántartott foldgáz 

teljesítmény 

[MJ/h] 

[MJ/h] 

7 szerződéskötéskor kerül kitöltésre a nyertes ajánlattevő által, az elosztótól kapott adatok alapján 

[MJ/nap] 

[MJ/nap] 
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d) A földgáz minősége 
Az értékesített földgáz minősége megfelel az említett MSZ 1648:2000 2H jelű gázcsoportra 
vonatkozó szabvány előírásainak. A Földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek. 

IV. Rendszerhasználati díjak: 

l. A rendszerhasználati díjak a mindenkori rendszerhasználati díjakról szóló rendelet és 
hatósági határozat alapján kerülnek meghatározásra. 

2. A rendszerhasználati díj induló ára: a jelen szerződés aláírásakor a Magyar Energetikai és 
Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott vonatkozó határozat alapján, a jelen szerződésben 
szereplő teljesítmények, illetve mennyiségek figyelembevételével: 8 

Felhasználási hely Felhasználási 
Forgalom 

független RHD Forgalmi díj 
neve hely címe díjtételek 

3. A rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozás változása esetén a fenti 
rendszerhasználati díjat az Eladó jogosult az árváltozásnak megfelelően, a módosítás hatályba 
lépésével megegyező időponttal Vevővel szemben érvényesíteni, előzetes írásbeli értesítési 
kötelezettség mellett. 

4. Amennyiben Vevő valamely felhasználási helyét a földgázellátásból jogszerűen kizárják, 
Vevő abban az esetben is köteles a felhasználási helyre vonatkozó teljesítménydíj (forgalom 
független RHD) gázév végéig történő megfizetésére. 

V. Az ellenszolgáltatás és megfizetésének feltételei 

l. A vételár összege .... .. .... .. HUF/m3egységár, amely a molekuladíjat (gázdíjat), a 
rendszerhasználati díjat és a szagosítás díját tartalmazza. 

8 a szerződéskötéskor kerül ajánlatkérőnként külön szerződésben kitöltésre 
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A fenti egységár a szerződés időtartama alatt nem változhat, kivétel, ha a rendszerhasználati díj 
jogszabályváltozás eredményeként változik. 

2. Az Eladó a vételárat és az egyéb díjtételeket HUF-ban köteles kiszámiázni és Vevő azt 
magyar forintban fizeti meg. 

3. Az l. pont szerinti ellenszolgáltatás nem tartalmazza az ÁFA-t, az energiaadót, valamint az 
MSZKSZ díjat, amelyeket az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni amindenkori jogi 
szabályozással összhangban. Az Eladó előzetes írásbeli értesítést követően jogosult továbbá a 
V evőre áthárítani, minden a szerződéskötést követően bevezetett hatósági díj tételt, közterhet a 
jogszabályban meghatározott mértékben a jogszabályban meghatározott hatállyal. Felek 
megállapodnak, hogy a vételár jogszabályban meghatározott mértékű változása nem igényel 
szerződés-módosítást. 

4. A kibocsátásra kerülő számla az ellenszolgáltatás összegén túlmenően tartalmazza a számla 
kibocsátás napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz értékesítést terhelő adókat 
(energiaadó, ÁFA) és egyéb hatóságilag előírt díjakat, így az MSZKSZ díjat. 

5. Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. § (l) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összeftiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) 
bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve az Eladó 
kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 
számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt 
haladéktalanul értesíti. 

6. A Felek közötti mennyiségi elszámolás alapja a Vevő részére az Átadási Ponton átadott 
földgázmennyiség, illetve az abból számított hőmennyiség képezi, melynek meghatározására a 
területileg illetékes elosztó által szolgáltatott adatok alapján kerül sor. 

7. Az Eladó az energiaszámlákat havonta, felhasználási helyenkénti bontásban köteles 
kiállítani, felhasználási helyenként megadva a fogyasztási adatokat, gyűjtőszámla alkalmazásával. 
A számlán Vevő -amennyiben azt az Eladó számlázási rendszere lehetövé teszi - 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. 

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

8. Felek megállapodnak, hogy az Eladó nem jogosult a számlák összegébe beszámítani az 
esetleges jóváírásokat, kötbéreket Az Eladó az esetleges jóváírás, valamint az őt terhelő kötbér 
összegét a Vevő jelen szerződésben megadott bankszámlaszámára történő átutalással köteles 
teljesíteni, megjelölve a mérési pont azonosítót. Az Eladó a Vevőt terhelő esetleges kötbérekről 
külön számla kiállítására köteles, feltüntetve azon a mérési pont azonosítót. 

9. Az Eladó az alábbi számlák kiállításárajogosult 

Havi teljesítménydíj számla 
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Fizetési határidő a tárgyhónap első napja 20 napos teljesítési határidővel, figyelemmel a Ptk. 6:130. 
§ (l )-(2) bekezdésére. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. 

Havi forgalmi díj számla 

Az Eladó a Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, amely tartalmazza a 
molekuladíj (gázdíj) mellett az RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást 
tartalmaz. 

Tekintettel arra, hogy valamennyi felhasználási hely 20-100 m3/h közötti lekötött teljesítményű, a 
földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására az Eladó a havi részszámlákat az l. 
számú mellékletében közölt havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált adatok alapján állítja 
ki. Figyelemmel arra, hogy a felhasznált energia mennyiségről az Eladó az elosztó által 
profilozással meghatározott adatok alapján állítja ki a számlát- a Vevő a jelen szerződés aláírásával 
elismeri az Eladó teljesítését, felek ezt a teljesítés Kbt. 135. § (l) bekezdése szerinti igazolásának 
tekintik. Ennek megfelelőenEladó a havi energiaszámláit további- teljesítés-elismerést bizonyító
okirat nélkül kiállíthatja. 

Amennyiben a gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési ideje 
lejárt, az elszámolás alapjául szolgáló 
Üzletszabályzatában, illetve az illetékes 
meghatározott módon történik. 

földgázmennyiség meghatározása az Eladó 
földgázelosztói engedélyes üzletszabályzatában 

A havi forgalmi díj számla fizetési határidej e a Ptk. 6: 13 O. § (l )-(2) bekezdése alapj án a számla 
kézhezvételétől számított 20. nap. 

Vevő a számlák ellenértékét átutalással köteles megfizetni. A számlázásra irányadó a Kbt. 135. § 
(5) bekezdése. 

Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell tekinteni. 
Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy 
fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által érvényesített díjakat és 
költségeket 

10. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. Vevő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (l) bekezdés 7. pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősül. 

VI. Igénybejelentés 

Igény bejelentési eitérési díj 

Vevőnek, tekintettel arra, hogy valamennyi felhasználási helyen 20-100 m3 Ih közötti kapacitással 
vételez, nincs napi igény bejelentési kötelezettsége. 
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VII. Pótdíjak és szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

l. A Vevő által fizetendő pótdíjak- alul-, felülvételezésből eredő pótdíj: 

Alulvételezés esetén V evő az opcionális rész nélkül számított szerződés szerinti mennyiségből át 
nem vett mennyiség - szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag molekula díjának 60 %-át, de 
maximum a szerződéses időszakra eső teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére. 

Túlvételezés esetén Vevő a jelen szerződés szerinti maximum mennyiséget meghaladó mennyiségre 
a jelen szerződés szerinti - szerződéses időszakra vonatkozó - nettó átlag molekuladíj 25 %-kal 
növelt díját, de maximum a szerződéses időszakra eső teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg 
Eladó részére. 

Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása a szerződés megszűnésekor történik. 

2. Az Eladó által fizetendő kötbérek - minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából 
eredő (hibás teljesítési) kötbér: 

Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel értékesített földgáz mennyiségére az Eladó a 
jelen szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, de maximum a teljes 
nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg a Vevő részére, tekintettel arra, hogy a Vevő az Eladóval áll 
közvetlenül szerződésben, így jogait vele szemben tudja érvényesíteni. 

A Vevő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén az Eladó a szerződés szerinti 
mennyiségbőlle nem szállított mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át fizeti meg a Vevő részére. 

A minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása a szerződés 
megszűnésekor történik, az Eladó beszámításra nem jogosult. 

A jelen szerződésben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásokhoz képest eltérő 
színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a 
szerződésszegéssel okozott kár megtérítése alól. A szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a 
Ptk. 6:142. §-ának rendelkezései az irányadóak. 

VIII. Szerződésszegés és következményei 

A szerződésszegés esetei: 

a) Szerződésszegést követ el az Eladó különösen, ha 

• a földgázellátás olyan okból, amelyért az Eladó felelős a szerződésben 
meghatározott időpontban nem kezdődik meg (VII.2 pont - rendelkezésre állási 
hiba), 

• a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadását indok nélkül vagy 
jogellenesen korlátozza, illetve szünetelteti (következménye kártérítés), 

• olyan okból, amelyért az Eladó felelős, a szerződött mennyiségnél kisebb 
mennyiséget bocsát a Vevő rendelkezésére (VII.2 pont - alulszállítás ), 
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• nem a szabványoknak, vagy a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 
műszaki mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű az 
értékesített földgáz (VII.2 pont- minőségi hiba), 

• a hatályos jogszabályokban, szabványokban, hatósági határozatokban, a jelen 
szerződésben és az Eladó általános szerződési feltételeit tartalmazó 
Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeket megsérti. 

b) Szerződésszegést követ el a Vevő, ha 

• fizetési kötelezettségének nem, vagy a jelen szerződésben meghatározott 
határidőn túl, késedelmesen tesz eleget (V.9. pont- késedelmi kamat), 

• a jelen szerződésben foglalt időszakra meghatározott szerződött mennyiségnél 
kevesebb földgáz mennyiséget, illetve a maximum mennyiséget meghaladó 
földgáz mennyiséget vesz át (VII. l pont- alul- és felülvételezési pótdíj), 

• a hatályos jogszabályokban, a jelen szerződésben és az Eladó általános 
szerződési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott egyéb 
feltételeket megsérti. 

A súlyos, lényeges kötelezettségszegés jogkövetkezményei 

A Felek a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek súlyos megszegése esetén a 
szerződésben, a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a rendszerirányító, az elosztó és az Eladó 
általános szerződési feltételeit tartalmazó üzletszabályzatában meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazandóak. 

Amennyiben a Vevő a számla összegének megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és 
fizetési kötelezettségének az Eladó írásos felszólításában meghatározott időben sem tesz eleget, az 
Eladó jogosult a fizetési felszólításban szereplő határidőt követő első munkanapon a Vevőt a 
gázellátásból kikapcsoltatni. 

Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt Vevő valamennyi lejárt tartozását rendezi és a külön díj 
ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is 
megfizeti, az Eladó a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a 
Vevőnek az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása az Eladó részéről 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 

Amennyiben az Eladó általános szerződéses feltételei vagy üzletszabályzata ellentmond a 
közbeszerzési eljárás iratanyagának, úgy a közbeszerzési eljárás iratanyagában foglaltak az 
alkalmazandó ak. 

IX. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

l. A jelen szerződés megszűnik 
• a mindkét fél általi teljesítéssel; 

• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén; 

• ha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból 
visszavonásra kerül. 
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2. A szerződés megszüntetése 
• a jelen szerződés VII.2. pontjában meghatározott kötbér maximum elérése 

esetén, 

• a Kbt. 143. §(3) bekezdésében meghatározott esetekben, 

• azonnali hatályú felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése (ha 
valamelyik fél a lényeges kötelezettségének nem tesz eleget) esetén. 

3. Az azonnali hatályú felmondásra, szerződésszegésre a Ptk. és a földgázellátásról szóló 2008. 
évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) hatályos rendelkezései az irányadóak. 

4. Vevő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha 

a) 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. §(l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 

b) az Eladó 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.§ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített értékesítés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

X. Korlátozás 

l. Eladó a foldgáz ellátás korlátozására a hatályos jogszabályok szerint jogosult. Az egyes 
felhasználási helyekre vonatkozó korlátozási kategóriát a jelen szerződés 2. számú melléklete 
tartalmazza. 

2. Földgázellátási zavar vagy Földgázellátási válsághelyzet miatt szükségessé vált felhasználás 
korlátozást a rendszerirányító rendeli el és irányítja, annak végrehajtásáról a rendszerirányító, a 
foldgázszállítói, foldgáztárolói, és foldgázelosztói engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű
szabályozási Hivatal által a korlátozható kategóriába tartozó felhasználói körben meghatározott 
korlátozási sorrendben, a szükséges legkisebb mértékben és időtartamban köteles gondoskodni. A 
jogszabályban előírtaknak megfelelően, a fentiek szerint elrendelt felhasználói korlátozás minden 
esetben a szolgáltatás jogszerű megtagadásának minősül. 

3. A megszakítható módon lekötött teljesítmény mértékéig a Vevő felhasználásának megszakítása 
nem minősül korlátozásnak 

4. A Vevő korlátozás elrendelése esetén köteles a rendszerirányító, a fóldgázszállító, földgáztároló 
valamint a foldgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ebből fakadó terheket jogszabályban 
meghatározott módon viselni kivéve, ha Vevő a jogszabályi rendelkezések alapján nem 
korlátozható felhasználónak minősül. 

5. Vevő kijelenti, hogy tudomással bír a korlátozási besorolás hatályos szabályozásáról és azok 
alapján őt terhelő kötelezettségekről, eljárási szabályokról. Vevő ennek megfelelőerr vállalja, hogy 
kidolgozza a korlátozás esetén alkalmazandó intézkedési tervét. A Vevő jelen szerződésben 
megjelölt kapcsolattartája korlátozás esetén rövid úton (telefon vagy fax) is értesíthető. 
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XI. A teljesítés jogszerű megtagadása és a vis maior 

l. Teljesítés jogszerű megtagadása 
Eladó részben vagy egészbenjogszerűen megtagadhatja a teljesítést az alábbi esetekben: 

a) ha az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel feltételei 
megszűntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig (pl. vis maior, havária), 

b) Földgázellátási zavaresetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 
által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, 

c) Földgázellátási válsághelyzet esetén a Magyarország Kormánya által elrendelt 
intézkedéseknek megfelelően. 

2. Vis Maior 
Egyik fél sem tartozik felelősséggel a jelen szerződésben foglaltak nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése esetén, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó fél érdekkörén kívül felmerült esemény 
vagy körülmény, melyet az adott fél ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a 
fél számára lehetetlenné teszi a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését. Ebben az 
esetben a vis maior helyzetre hivatkozó fél a szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamm és 
méctékben mentesül, amely során, illetve amennyiben e kötelezettségek teljesítését a vis maior 
esemény megakadályozza. 

3. Lehetetlenülés 
A teljesítés lehetetlenné válásának esetére a szerződéskötéskor hatályos Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. Az átmeneti lehetetlenülés nem eredményezi a jelen szerződés megszűnését. 

4. Havária 
Havádának minősül a földgázellátást biztosító, szállító, tároló, illetve elosztó rendszer vagy 
létesítmény súlyos üzemzavara, amelynek következtében az Eladó nem tudja szerződésszerűen 
biztosítani a Vevő felé vállalt ellátási kötelezettségét. Havária esetére a lehetetlenülés szabályai 
irányadó ak. 

Az e pontban írt esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó fél a lehetséges legrövidebb időn 
belül köteles a másik felet- lehetőség szerint -írásban értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a vis 
Maior, lehetetlenülés, havária várható időtartamáról és a jelen szerződést érintő hatásáról. Köteles 
továbbá minden tőle elvárhatót megtenni az említett események megszüntetése, elhárítása, 
következményeinek enyhítése érdekében. A szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérelmező 
fél a másik fél kérésére az esemény fennálltát, körülményeit, hitelt érdemlő módon az annak 
igazolásául szolgáló dokumentumok csatolásával igazolni köteles. 

XII. Adatvédelem 

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos okmányokat és tudomásukra jutott információt kizárólag a 
jelen szerződés teljesítése érdekében használhatják fel. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott adatokat a másik fél a vonatkozó hatályos 
jogszabályoknak megfelelőerr kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében. 
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XIII. A Felek közötti kapcsolattartás módja, és a szerződés módosítása 

l. Az Eladó kapcsolattartója 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Eladó ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

A Vevő kapcsolattartója 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és 
kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés 
alapjánjárnak el. 

3. A jelen szerződés teljesítése során Felek fent megjelölt kapcsolattartóik útján járnak el. A 
kapcsolattartók nem jogosultak a jelen szerződés módosítására. 

4. Felek a jelen szerződés hatályba lépését követően bekövetkező minden, a szerződés teljesítését 
érintő változásról egymást kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni. Felek írásos értesítésnek 
tekintik a telefaxon, az olvasás visszaigazolása mellett megküldött elektronikus levélben, a postai 
úton, valamint a személyesen kézbesített levél útján történő közléseket A közlés a címzetthez 
történő megérkezéssei tekinthető kézbesítettnek Ennek tényét a közlő fél köteles bizonyítani. Az 
értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a mulasztó felet terheli. 

5. A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos megállapodás útján lehetséges a 
Kbt. 141. §-a szerinti korlátozások figyelembe vételéveL 

XIV. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve a szerződésben szereplő fogalmak 
tekintetében a GET. és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) 
MEKH rendelet, a fóldgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a fóldgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet, a féldgázvételezés korlátozásáról, a fóldgáz biztonsági 
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készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 
intézkedésekről szóló 265/2009. Korm. rendelet, valamint az egyéb földgázipari jogszabályok, 
illetőleg az Eladó mindenkor hatályos földgáz kereskedelmi üzletszabályzata, a területileg illetékes 
földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Ptk. és a Kbt. 
rendelkezései irányadók Vitás ügyeiket a felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. 
Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

XV. Vegyes rendelkezések 

A jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 6 példánybanjóváhagyólag írják alá. 

Kelt: 

Vevő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi ellenjegyzés 

Hegedűs Károly 

aljegyző 

Eladó 

dr. Csurgó Szabolcs 

jogtanácsos 
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Mellékletek: 

l. melléklet: Felhasználási helyek listája 

2. melléklet: Korlátozási kategória felhasználási helyenként 

3. melléklet: Kiegészítő megállapodás 
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l. Felhasználási helyek listája 

Bölcsőde-Óvoda lll O l Budapest, 
Salgótarjáni út 47. 

ELMÜ-ÉMÁSZ l l Energiakereskedő ~e~, , 
Kft. or atozhato 

139N061010971000X l 19109 l FÖGÁZ Földgázelosztási 
Kft. 

11081 Budapest, II. János Pál 
pápa tér 20. 

Bölcsőde-Óvoda lll 05 Budapest, 
Zsivaj utca 1-3. 

ELMÜ-ÉMÁSZ l l Energiakereskedő ~e~, zh , 
Kft. or ato ato 

139N0610634910000 l 18095 l FÖGÁZ Földgázelosztási 
Kft. 

ll 081 Budapest, II. János Pál 
pápa tér 20. 

Óvoda l 110 l Budapest, 
Kőbányai út 30. 

ELMÜ-ÉMÁSZ l l Energiakereskedő ~e~, , 
Kft. or atozhato 

139N061010911000VV l 247 59 l FÖGÁZ Földgázelosztási 
Kft. 

11081 Budapest, Il. János Pál 
pápa tér 20. 

Fővárosi Pedagógiai lll 08 Budapest l ELMÜ-ÉMÁSZ l 
139N061010979000U l 

l FÖGÁZ Földgázelosztási 11081 Budapest, Il. János Pál 
Szakszolgálat Sibrik Miklós ~t 78. i~~rgiakereskedő ~~~átozható 22 809 

Kft. pápa tér 20. 

l ll 07 Budapest, ELMÜ-ÉMÁSZ l 
139N0608525400000 l Sportközpont l Energiakereskedő VI. 51323 l FÖGÁZ Földgázelosztási 11081 Budapest, II. János Pál 

Bihari utca 23 
Kft. 

Kft. pápa tér 20. 

1

1105 Budapest, ELMÜ-ÉMÁSZ l 
139N0609059160008 l Sportközpont l Energiakereskedő VI. 25318 l FÖGÁZ Földgázelosztási ll 081 Budapest, IL János Pál 

Ihász utca 24. 
Kft. 

Kft. pápa tér 20. 

Idősek Otthona l ll 08 Budapest, 
Sütöde u. 4. 

ELMÜ-ÉMÁSZ l l Energiakereskedő ~e~, , 
Kft. or atozhato 

139N0610110380003 l 97400 l FÖGÁZ Földgázelosztási 
Kft. 

11081 Budapest, IL János Pál 
pápa tér 20. 
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2. melléklet: korlátozási kategória felhasználási helyenként 

39N061010971000X x 

39N0610634910000 x 

39N061010911000W x 

39N061010979000U x 

39N0608525400000 x 

39N0609059160008 x 
l l l 

9N0610110380003 l l l x 

kategóriánkénti lekötés l l l l l l 65 l l l 180 
(m3/h) 
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3. melléklet: Kiegészítő megállapodás 

Amely létrejött egyrészről 

Konzorciumi tagok A tagok székhelye: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Önkormányzat 

Kocsis Sándor Sportközpont ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 1108 Budapest, Sütöde utca 4. 

a konzorcium vezetője: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29.) továbbiakban, mint V evők Konzorciuma, 

' ' "l d' ( 'kh l ) ' . 'k ' c masreszro pe 1g a ........................... sze e y: ............... ; eegJegyze szam: g . 
.. .. .. ... .. .. . . ; adószám: .................. ; képviseli: ............... ),a továbbiakban, mint Eladó-
együttesen Felek- között a mai napon az alábbiak szerint: 

l. Felek rögzítik, hogy a Vevők Konzorciuma a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Kbt. 113.§ szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. május 04. napján eljárást megindító felhívás 
közvetlen megküldésével a 2017. 10. Ol. 0:00 CET - 2018. 09. 30. 24:00 CET időszakra 
vonatkozóan 7 db felhasználási helyre történő földgáz értékesítésére mindösszesen 
207 050 m3 mennyiségben. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezetben a V evők Konzorciuma rögzítette, hogy a 
megadott mennyiségtől pozitív irányba +50 %-kal pátdíjmentesen eltérhetnek. 

A Felek rögzítik, közbezserzési eljárás nyertes ajánlattevője Eladó lett. 

2. Felek megállapodnak, hogy az Eladó az l. pontban körülírt, közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően, az egyes fóldgáz energia kereskedelmi szerződéseket, mint egyedi 
szerződéseket a Vevők Konzorciumának tagjaival, mint Vevőkkel külön-külön az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a nyertes ajánlatban foglalt 
feltételeknek megfelelően köti meg. Erre figyelemmel a Vevők Konzorciumának tagjaival 
egyedi szerződéseket köt, melyek aláírására a konzorciumi tagok intézmény vezetői 
jogosultak és egyben kötelesek. 

3. A felek megállapodnak abban, hogy 
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a) 

b) 

c) 

d) 

az Eladó és a V evők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi földgáz energia 
kereskedelmi szerződések III. pontja az adott szerződésben Vevőként szereplő 
konzorciumi tag felhasználási helyeinek szerződéses (opcionális rész nélküli) 
fóldgáz mennyiségét tartalmazza. 

az Eladó és a V evők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi fóldgáz energia 
kereskedelmi szerződések VILI. pontjában szereplő alul-, felülvételezésből 
eredő pótdíjfizetési kötelezettség és annak elszámolása a Vevők 
Konzorciumának tagjai által együttesen szerződött összes mennyiségre 
vonatkozik; 

ha valamely konzorciumi tagnak alul- vagy felülvételezésből eredő 
pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezik az egyedi szerződésében rögzített 
mennyiséghez képest, de konzorciumi szinten - a Vevők Konzorciumának 
tagjai által együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve - az alul-, 
illetőleg felülvételezés esete nem áll fenn, akkor az érintett konzorciumi tag 
mentesül az alul-, illetve felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség 
alól; 

amennyiben konzorciumi szinten - a Vevők Konzorciumának tagjai által 
együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve - az alul- vagy 
felülvételezés esete fennáll, akkor kizárólag az alul- vagy felülvételezéssei 
érintett konzorciumi tagot terheli az egyedi földgáz energia kereskedelmi 
szerződések VII.l. pontjában szereplő alul-, vagy felülvételezésből eredő 
pótdíjfizetési kötelezettség; azaz az alul-, illetőleg felülvételezéssei nem 
érintett konzorciumi tagokat, mint Vevő(ke )t az egyedi földgáz energia 
kereskedelmi szerződések VILI. pontjában szereplő alul-, illetve 
felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség ez esetben nem terheli. 

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

Felek jelen a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 

mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták 

Budapest, 20 l 7 ............... hó ..... napj a 

Eladó 

képviseletében 

··················································· ························································ 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Konzorcium tagja 

Vevő 

....................................................... 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Konzorcium tagja 

Vevő 

Kocsis Sándor Sportközpont 

Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Konzorcium tagja 

Vevő 
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J elenlet:i szolt:állató {enertia kereskedO Területi elosztó 

SzerLódő fél szimlafizetö sdmlafizető fogyasztási hely Fogyasztáli hely 
mel!'ne\·ezése l l korlátozisi l POD ozám (mhhl pont l l l l l l l 

l má jus l június l l l l T•mzott fogyautú l l l lszerLódés j •~erzódés 
me2nenzése Szerzödő fé l címe metnenzése címe mell'ne,·ezése címe •zékheb·e be1orolás azonosító) október no,·embe r dece mbe r J anuár Február március április iúliw aut usztus Szeptember (m3) Lekötés (ml/h) metne,·ezése székht'l~·e kezdete n ge 

Kőbányai Egyesitett Kőbányai ELMÚ-ÉMÁSZ 

l 
1915 

l 
23 14 

l 
397 6 

l 2550 l 1762 l 635 

l 
470 

l 
470 

l 
603 

l 
568 

l 
! 669 

l 
2177 

l 
19109 

l 
25 

Bölcsödék 1102 Bp Körösi Csoma Egyesítcll 1102 Bp Körösi 1101 Bp Salgótarjáni Energiakeresked 1132. Budapest, Váci út 72-
stnv 8. Bölcsödék Csorna stnv 8. llöl<SOOe-Óvoda út 47. 6 Kft 74 nem korláto1.ható 39N061010971000X IFóoÁZ FölRázelosztási Kft l tos t & IL János Pál páoa tér 20. l 20 17- I0-0112018-09-30 

Kőbányai Egyesített l l 102 Bp Kórosi C50Rla 
Kőbányai ELMÚ-ÉMÁSZ 

l l l l 1459 l 2428 l l l 380 l Bölcsödék Egyesíten ll 02 Bp Körösi 1105 Bp Zsivaj utca l Energiakeresked 1132. Budapest, Váci út 72· 2514 3085 2360 38 1 380 735 l 668 l 149 1 l 2214 l 18095 l 25 

stnv8. Bölcsödék Csorna stnv 8. Bölcsőde-ÓVoda 3. ő Kft 74 nem korlátozható 39N06106349 JOOOO IFóoÁZ FölRázelosztási Kft l to81 Bp ll. János Pál pápa tér 20. l 2017- I0-011 2018-09-30 

Kőbinyai Mooorgó ÓVoda 
l J O J. Bp Kőbányai Ut Kőbányai liO L Bp l JOl Bp Kőbányai Ut ELMÚ-ÉMÁSZ 

l l l 
4 325 

l 5m l 3166 l 2912 l 1049 
1 1257 1 l l l l l 30. Mocorg6 Óvoda Kőbányai Ut 30. 30. Energiakereskedll132. Budapest, Váci út 72- l l 

2229 2910 427 204 74 429 24 759 25 

Óvoda 6 Kft 74 nem korlátozható 39N0610J091JOOOW IFóoÁZ Föll!ázclosztási Kft bo~ t Bp IL János Pál pápa tér 20. l 2017- 10-0112018-09·30 

Budapest Főváros X 
ELMÚ-ÉMÁSZ 

kerület Kőbányai 1102 Bp Szent Lás'.tló tér Köbanyai 1102 Bp Szent Fővárosi Pedagógiai 1108 Bp. Sibrik Energiakeresked 1132. Budapest, Váci út 72· 
3 332 39 19 5913 4913 4 732 22809 40 

Önkormányzat 
29. ÖnkormánV7.at László tér 29. Szakszol_gálat Miklós út 78. 6 Kft 74 nem korlátozható 39N061010979000U IFóGÁZ Föh1.á.zelosztasi Kft It os t BP IL János Pál pápa tér 20. l 20 17- 10-0112018-09-30 

Kocsis Sándor Kocsis Sándor ELMÚ-ÉMÁSZ 

Sportközpont Sportközpont 1107 Bp Bihari 1107 Bp Bihari utca Energiakeresked 1132. Budapest, Váci út 72- 3 250 58 10 968 3 10035 8676 706 7 4 836 84 353 400 519 610 51323 40 

1107 Bp Bihari utca 23. utca 23 Soortközoont 23 6 Kft 74 VI. 39N0608525400000 lróoAz Föl2ázclosz:tási Kft l tos t Bp IL János Pál pápa tér 20. l 20 17-10-01 12018-09-30 

Kocsis Sándor l Kocsis Sándor ELMÚ-ÉMÁSZ 

139N0609059 160008 l l l l l 3837 l l l 734 1 l l l l l Sportközpont Sportközpont 1105 Bp Ihász 1105 Bp. Ihász utca Energiakeresked 11132. Budapest, Váci út 72- l 
254 8 3 209 4410 4 265 2 759 !746 472 396 282 660 25318 25 

1105 Bp Ihász utca 24. utca 24. SportkÖZJ)OOI 24. őKft 74 VI. IFóoÁZ Foll!ázelosztási Kft hos t Bp ll. János Pál pfoJ!a tér 20. l 20 17-10-01 12018-09-30 

Kőbányai Szivárvany Köbanyai 
ELMÚ-ÉMÁSZ' I '-1. l: l 10500 l 12000 l 13100 1 15100 1 11500 111500 l 6500 l 4200 l 2900 l 3400 l l 3600 l l Nonprofit KO 1108 Budapest, Sütöde Szivárvány 1108 Budapest, 1108 Budapest, Energiakeresked 1132. Budapest, Váci út 72-

3100 97400 65 

u. 4. Nonorafit KO. Sütöde u. 4. Idősek Otthona Sütöde u. 4. 6 Kft 74 nem korlátozható 39N0610110380003 IFóoÁZ Föl2ázelosztási Kft l to81 Bo IL János Pál pápa tér 20. l 2017- 10-0112018-09-30 
várható bavt mennyiséj.! 24059 30337 39442 38322 32935 22342 13 932 5 868 5 063 5 432 706 1 9 261 258 813 

lv""""'-""1:!!9 151113 

laenódiitt .eu~ 1070SO 

1-.w.-.. - 310S76 


