PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
és
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
részére történő

TECHNOLÓGIAI CÉLRA, HÁLÓZATI VESZTESÉG
ÉS MÉRÉSI KÜLÖNBÖZET (HMK) PÓTLÁSÁRA SZOLGÁLÓ
FÖLDGÁZ
BESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2019. július

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Pályázati kiírás Ajánlatkérői
A jelen pályázati kiírás (továbbiakban: „pályázati kiírás”, vagy „Ajánlati felhívás”) Ajánlatkérői
az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON Középdunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint földgázelosztói engedélyesek (továbbiakban: Ajánlatkérők)
Az Ajánlatkérők legfontosabb cégadatai:
Név:
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Székhely:
7626 Pécs, Búza tér 8/a
Cégjegyzékszám:
Cg. 02-10-060071, Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Képviselő:
Somodi Gábor vezérigazgató
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Képviselő:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.
Cg. 20-10-040064, Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Somodi Gábor vezérigazgató

1.2 Beszerzési eljárás tárgya
Az Ajánlatkérők, mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) szerinti földgázelosztási engedélyesek, a GET és az egyéb jogszabályok figyelembe vételével a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (VHR) 82. §-a alapján, pályáztatás útján történő beszerzési eljárást folytatnak le technológiai célra, hálózati veszteség és a
mérési különbözet (HMK) pótlásához szükséges földgáz, mint termék és egyéb kapcsolódó
szolgáltatások tárgyában a jelen kiírásban megadott feltételeknek valamint az 1. sz. mellékletben (figyelembe véve a 3. pontban írtakat) meghatározott földgázmennyiség vonatkozásában a:
2019. október 01. 6:00 órától - 2022. október 01. 6: 00 óráig terjedő időszakra, azaz
három gázévre vonatkozóan.
Jelen Ajánlati felhívás értelmében az Ajánlatkérők földgázigénye a földgázelosztói tevékenységből adódó saját célú felhasználás, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet szerinti elosztóvezetéken keletkező hálózati veszteség.

1.3 Az ajánlattétel feltétele
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Az ajánlatadással Ajánlattevő elfogadja a jelen Ajánlati felhívásban és mellékleteiben szereplő előírásokat, feltételeket. Az Ajánlatkérőknek jogában áll elutasítani azt az ajánlatot, melyben a jelen Ajánlati felhívásban és annak mellékleteiben szereplő feltételeket, továbbá az
ezekben meghatározott előírásokat az Ajánlattevő nem vagy a Pályázati kiírástól eltérően
fogadja el.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő aki maga, vagy az ajánlattételbe bevont alvállalkozója:
- végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van.
Megfelelőség igazolásának módja: 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles
másolatú Cégkivonat, vagy külföldi ajánlattevő esetén a nyilvántartó hatóság
30 napnál nem régebbi megfelelő igazolása, ill. csatolandó az Ajánlattevő nyilatkozata, mely szerint csőd- és végelszámolás alatt nem áll (4.b és 4.c pont).
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztást kapott.
Megfelelőség igazolásának módja: NAV 30 napnál nem régebbi eredeti igazolása, A NAV köztartozásmentes adatbázisban való szereplésről kivonat, vagy a
személyes joga szerinti adóhatóság megfelelő nyilatkozata (4.f pont)
- korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
Megfelelőség igazolásának módja: Ajánlattevő eredeti nyilatkozata arról,
hogy ezen körülmények vele szemben nem állnak fent (4.d pont)
- beszerzési eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.
Megfelelőség igazolásának módja: Ajánlattevő eredeti nyilatkozata arról,
hogy ezen körülmények vele szemben nem állnak fent (4.d pont)
- nem rendelkezik a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel
Megfelelőség igazolásának módja: Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal által kibocsátott működési engedély hiteles másolata (4.a
pont)
Az Ajánlattevő pénzügyi alkalmasságának megállapítására kért iratok:
- Az Ajánlattevőnek valamennyi számlavezető pénzintézetének 30 napnál nem
régebbi nyilatkozatának eredeti, vagy hitelesített másolati példánya a pénzügyi helyzet, fizetőképesség megítéléséhez az alábbi tartalommal:
- Mióta vezeti bankszámláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- a számlán egy éven belül sorban állás volt-e,
- ha igen hány alkalommal, mikor és mennyi ideig.
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Igazolás módja: valamennyi számlavezető pénzintézetének 30 napnál nem régebbi nyilatkozatának eredeti, vagy hitelesített másolati példánya a fentebb
írt tartalommal (4.e pont)
-

Az Ajánlattevőnek 2018. évi, a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott
és a Cégbíróságon letétbe helyezett Éves beszámolója az Üzleti jelentéssel
(amennyiben ilyen van) együtt
Igazolás módja: az Éves beszámoló másolata (4.g pont)

Az Ajánlatkérők részajánlat benyújtásának lehetőségét kizárják, az ajánlatot ajánlatkérőnkénti (cégenkénti), az ajánlati felhívásban szereplő teljes időszakra, gázévenkénti megbontásban szükséges megadni.

1.1.

Az ajánlat beadása

Az ajánlatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni a 2.6-os pontban
megadott kapcsolattartó elérhetőségére a jelen pontban írt határidőre. Az ajánlatot a mellékletekkel együtt borítékban/csomagban kell elhelyezni, lezárni, majd az alábbi felirattal
ellátni: „AJÁNLAT HMK pótlásához szükséges földgáz termék és szolgáltatás tárgyban.
FELBONTANI TILOS!”
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a jelen pontban írt határidőben az megérkezik
az Ajánlatkérőkhöz.
A határidőn túl beérkező ajánlatok automatikusan érvénytelennek számítanak, azok felbontásra sem kerülnek az Ajánlatkérők által. Az Ajánlattevő saját felelőssége, hogy az ajánlata
határidőben beérkezzen az Ajánlatkérők részére.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019.07.17
Az Ajánlattevő a jelen kiírás 2. sz. mellékletét képező, és a pályázathoz cégszerű aláírással
ellátva csatolandó titoktartási nyilatkozat alapján titoktartási kötelezettséggel tartozik a
pályázat során az Ajánlatkérőkre vonatkozóan szerzett információkat és e pályázat tartalmát illetően. Az Ajánlattevő a pályázat során megismert pályázati kiírást és minden
ahhoz kapcsolódó információt csak az ajánlat elkészítéséhez használhatja fel.

2. PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
2.1.

Pályázati forduló, lebonyolítás

A VHR 82. §-ban foglaltak alapján az átláthatóság biztosítása érdekében, az ajánlattételi
felhívás internetes honlapon közzétételre kerül, ily módon bárki számára biztosított az
ajánlattétel lehetősége.
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Az eljárás során az Ajánlatkérők gondoskodnak a verseny tisztaságáról, a nyilvánosság és
az átláthatóság biztosításáról és arról, hogy az Ajánlattevők egyenlő eséllyel, egyenlő bánásmóddal vegyenek abban részt.
A pályázati eljárást Ajánlatkérők 2 (kettő) fordulóban bonyolítják le. Az első fordulóban
Ajánlattevők benyújtják árajánlataikat és csatolják az Ajánlati felhívásban előírt, szükséges
dokumentációkat.
A második fordulóban az Ajánlatevők közül a 2.2. pontban leírt értékelés alapján az első 3
érvényes és legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő kerül be. Második fordulót az Ajánlatkérő személyes tárgyalásos úton bonyolítja le, ahol a második fordulóban részt vevő
Ajánlattevők módosíthatják árajánlatukat.
Az Ajánlatkérő levélben értesíti az első 3 érvényes és legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Ajánlattevőt megjelölve, hogy a kiértékelés alapján rangsorban hányadik helyen áll, illetve
a második forduló helyét és időpontját is megjelöli. Az Ajánlatkérők a tárgyalási fordulóban külön – külön tárgyalnak az Ajánlattevőkkel. Ajánlatkérők fenntartják a jogot, hogy a
második fordulóban több tárgyalási kört tartsanak. A tárgyalásokról Ajánlatkérők jegyzőkönyvet készítenek.
Az ajánlat Ajánlatkérők részéről történő átvétele továbbá a második fordulóban az Ajánlattevő által tett módosított ajánlat nem minősül az ajánlat elfogadásának és nem jelent az Ajánlatkérők részéről semmilyen szerződéskötési-, vagy egyéb kötelezettségvállalást.
Az ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő ajánlati kötöttséget vállal. Az Ajánlatkérők az ajánlatot és annak tartalmát bizalmasan kezelik.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevő viseli.
2.2.

Pályázatok elbírálása

A beküldött ajánlatok szakmai és alkalmassági felülvizsgálata alapján az Ajánlatkérők a kritériumokat teljesítő Ajánlattevőket “megfelelt” és “nem megfelelt” státusszal jelöli. A “nem
megfelelt” státuszú Ajánlattevőket az Ajánlatkérők a pályáztatás további részéből kizárják,
amelyről írásban kiértesítik. A “megfelelt” státuszú Ajánlattevőket az Ajánlatkérők a pályázat
további részleteiről írásban tájékoztatják.
Ajánlatkérő az Ajánlattevővel akkor köt szerződést, ha az ajánlata összességében a legkedvezőbbnek minősül a második fordulóban lefolytatott tárgyalás(ok) során. Ennek megítélése a
fizetési határidő alapján számított korrigált ajánlati ár módszerével történik, az alábbiak szerint:
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KORRIGÁLT ÁR= Megajánlott ár x (1- (Fiz. Határidő-30 nap) x (az elbíráláskor érvényes
napi jegybanki alapkamat))
ahol a megajánlott ár a következő két elem összegéből tevődik minden egyes gázévre vonatkozóan: gázdíj EUR/kWh-ban meghatározott ill. rendszerhasználati díj Ft/kWh-ban meghatározott értéke.

Az Ajánlatkérő várja az Ajánlattevő ár képletes konstrukcióval képzett árajánlatát melyet
alkalmazni fog a szerződések időtartamára vonatkozóan minden egyes gázévben, külön
gázévekre bontva.
Az Ajánlatkérő igényli fixálási és deviza fedezési opció lehetőségének biztosítását minden
egyes gázévre és 2019/2020. gázévre vonatkozóan kéri az ajánlat benyújtásakor a gázdíj a
Ft/kWh-ban fixált árának megadását.

2.3.

Eredményhirdetés

Az Ajánlatkérők a számukra összességében legkedvezőbb feltételekkel szándékozzák beszerezni a kívánt földgáz-mennyiséget, ezért az egyes Ajánlatokat a maguk összességében értékelik, mely értékelés során kiemelt szerepet kap az Ajánlati ár. Az értesítés módja a 2.4 pontban szereplő ütemterv szerint, postai úton fog történni az Ajánlattevő címére a 2.1 pontnak
megfelelően, a második fordulóban is részt vevő Ajánlattevő esetében a második forduló
eredményéről is.
2.4.

Határidők, Ütemterv
Időszak
Pályázati kiírás:
Kérdések intézése az Ajánlatkérőkhöz:
Ajánlatkérők válaszadása:
Ajánlattétel:
Ajánlattevők értesítése az első forduló eredményéről:
Második forduló:
Ajánlattevők értesítése a második forduló eredményéről:
Szerződés aláírása:

2019.07.11
2019.07.12-ig
2019.07.16-ig
2019.07.17-ig
2019.07.19-ig
2019.07.22
2019.07.24-ig
2019. augusztus 5-ig.

2.5. Jogfenntartó nyilatkozatok
Az Ajánlatkérők fenntartják a jogot arra, hogy
− a számukra kedvezőtlen ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsák az eljárást, és
indoklási kötelezettség nélkül egyik Ajánlattevővel se kössenek Szerződést;
− az Ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan visszavonják, vagy annak feltételeit ugyancsak egyoldalúan módosítsák, vagy az eljárást felfüggesszék az Ajánlattevők egyidejű értesítése mellett úgy,
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−

−

hogy ezért az Ajánlatkérők az Ajánlattevők felé semminemű felelősséggel nem tartoznak;
bármely ajánlatot elfogadjanak, vagy visszautasítsanak, valamint hogy megszüntessék a
jelen pályázati kiírást, és elutasítsanak minden ajánlatot a szerződéskötési lehetőség
odaítélése előtt úgy, hogy ezért semminemű felelősséggel nem tartoznak az érintett
Ajánlattevő felé, és a döntésüket megindokolni sem kötelesek;
a jelen ajánlati felhívással indított pályázati eljárást bármikor egyoldalúan és indokolás
nélkül megszüntessék, és a későbbiekben saját döntésük alapján új eljárást indítsanak,
vagy ne indítsanak

Ajánlatkérők az ajánlati és a szerződéskötési kötöttségüket a pályázati eljárás teljes időtartamára kizárják.
A nyertes Ajánlattevő(k) visszalépése esetére az Ajánlatkérők fenntartják maguknak a jogot,
hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel kössenek szerződést. Ezen
esetben a visszalépő nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőknek a visszalépéssel összefüggésben felmerült és igazolt kárát megtéríteni. Ajánlatkérők fenntartják a jogot, hogy
amennyiben egyetlen érvényes Ajánlat érkezik be a pályázati eljárás során, azon Ajánlattevővel kössenek szerződést.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel (Ajánlattevőkkel) a végeredmény kihirdetését követően a 2.4-ben rögzített határidőig a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem
kerül megkötésre a szerződés, az Ajánlatkérők fenntartják maguknak a jogot, hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőkkel kössenek szerződést. Ezen esetben a
nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőknek az ezzel összefüggésben felmerült és igazolt
kárát megtéríteni.
Az Ajánlatkérőket valamely ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség.
Az ajánlattételi eljárásra különös szabályként az Ajánlati felhívásban foglaltak, általános szabályként a magyar jog az irányadó.

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a nyertes, vagy amennyiben neki felróható okból a
szerződéskötésre nem kerül sor, akkor a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevő kiválasztása és értesítése nem jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:66. § szerint elfogadását az Ajánlattevő ajánlatának, ezért az Ajánlattevő kiválasztása, illetve a nyertes Ajánlattevőnek az eredményről való értesítése nem hoz létre az Ajánlatkérők és
az Ajánlattevő között szerződést, az Ajánlatkérők és a nyertes Ajánlattevő(k) között szerződés csak írásbeli, végleges, külön íven szerkesztett, valamennyi Fél által aláírt Szerződés aláírásával jön létre. Továbbá az Ajánlattevő ajánlatának kiválasztásával, nyertessé történő választásával, és/vagy elfogadásával nem keletkezik szerződéskötési kötelezettsége az Ajánlatkérőknek, a Szerződés aláírásáig az Ajánlatkérő bármikor elállhat a tárgyalásoktól, illetve új
tárgyalásokat kezdeményezhet.
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Amennyiben az Ajánlatkérők bármely fenntartott jogukkal élnek, úgy ezért semminemű felelősséggel nem tartoznak az Ajánlattevők felé, az Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtásával kapcsolatban felmerült költségeiket ebben az esetben is maguk kötelesek viselni, továbbá az
Ajánlatkérők a döntésüket megindokolni sem kötelesek.
2.6.

Kapcsolattartás

Az Ajánlati felhívással kapcsolatban az illetékes kapcsolattartó:
Név:
Klézli Ferenc
Cím:
1034 Budapest Váci út 17.
Beosztás:
Hálózati Ügyfélkapcsolati vezető
Telefon:
06-30-5465324
E-mail:
ferenc.klezli@eon-hungaria.com

2.7.

Ajánlattételre jogosultak

Ajánlattételre jogosult minden olyan gazdasági társaság aki:
- rendelkezik a GET szerinti, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott földgáz energia kereskedői engedéllyel. A működési engedély hiteles másolatát kérjük az ajánlathoz csatolni.
- teljesíti a jelen ajánlati felhívásban és mellékleteiben foglalt előírásokat.
2.7.

Ajánlati kötöttség

Az Ajánlattevő kötve van az ajánlatához. A Nyertes Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlata benyújtásától kezdődik és a második fordulót követő eredményhirdetés időpontjától számított 30. napig tart.
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3. A földgázszállításra vonatkozó általános követelmények
A 2018/19. gázévre tervezett gázátadónkénti mennyiségeket és teljesítmény lekötéseket az 1
sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő földgázmennyiségek gáztechnikai normálállapotban (15/15°C; NCV) értendőek. A 2019/20. és 2020/21. gázévre a 2021/22. gázévre
tervezett 1. sz. melléklet szerinti gázátadónkénti mennyiségeket és teljesítmény lekötéseket
kell alapul venni a pályázati ajánlat benyújtásakor.
Az Ajánlatkérők kifejezetten felhívják az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen Ajánlati felhívásban a beszerzendő földgáz-mennyiségre adott értékek tájékoztató jellegűek; a nyertes
Ajánlattevővel kötendő megállapodás hatálya alatt véglegesedik a pontos mennyiség, ezért
az Ajánlatkérők már a jelen Ajánlati felhívásban kizárják mindennemű felelősségüket, amenynyiben az Ajánlati felhívásban írtaktól eltérően kevesebb, vagy több földgázt fognak beszerezni a jelen beszerzési eljárást alapján megkötendő szerződés keretein belül.
Ajánlattevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen Ajánlati felhívásban írtak szerinti
földgáz-mennyiséghez képest több földgázra van szüksége az Ajánlatkérőknek, úgy a nyertes
Ajánlattevő a többletet is köteles biztosítani a vele kötött szerződés keretein belül a szerződésben rögzített áron és egyéb szerződéses feltételek szerint.
3.1.

Szerződött földgáz minősége:

MSZ 1648:2000 szabványnak megfelelő minőségű földgáz.
3.2.

Teljesítés helye:

Az 1. sz. mellékletben megjelölt gázátadó állomások kilépő csonkja, ahol Ajánlatkérők technológiai célú felhasználása és hálózati mérési különbözete (vesztesége) felmerül.
3.3 Szolgáltatási szint
Az Ajánlatkérők tájékoztatási jelleggel igénybejelentést adnak a nyertes Ajánlattevő számára.
A nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Informatikai platformmal, melyen keresztül az
Ajánlatkérők az igénybejelentéseket teljesíteni tudják.
A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlati felhívásban szereplő éves kapacitás igény feletti esetleges többlet igényét rövid távú (napon belül, napi, havi, negyedéves) kapacitástermékekkel fedezi a szállítói exit végpontokon.
3.4.

Az elszámolás alapja, mérési pontok

A Rendszerirányító által biztosított tény napi mérési adatok képezik az elszámolás alapját. Az
elszámolás időszaka a gázhónap. A megajánlott termék szállítására Ajánlatkérők napi gyakorisággal biztosítják nyertes Ajánlattevő számára az átadónként összegzett kereskedői nominálások összvolumenét, amelyek alapján a HMK nominálást a Rendszerirányító felé az Ajánlattevőnek kell megtennie.

Ajánlati felhívás

8

3.5.

Ajánlati árak megadása

Az ajánlati ár két fő részből, földgázdíjból (molekulaár) és rendszerhasználati díjelemekből
áll.
Az Ajánlattevő által megadott ajánlati árnak nem kell tartalmaznia a mindenkor érvényben
lévő adóelemeket (ÁFA, energiaadó stb.), MSZKSZ díjat. Ajánlattevő a 3. mellékletben található Ajánlati adatlap benyújtásával nyilatkozik, hogy a megajánlott árak fedezik a megajánlott termék és szolgáltatás minden költségét (az adóelemeket és MSZKSZ díjat kivéve).
3.6.

Kötelezően megajánlandó árformula földgáz molekulaárra

A Fix ár EUR/kWh-ban (GCV)
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéses időszak alatt vállalnia kell a molekula ár rögzítésének lehetőségét Ft/kWh-ban az Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén.
3.7.

Rendszerhasználati díj

A mindenkor hatályos MEKH rendelet alapján hatályos díjakkal és a megadott fogyasztási
adatokkal számolt rendszerhasználati díj, amely magában foglalja a szállítási, tárolási, díjakat
a teljesítési helyig. A megajánlott RHD tartalmazza a szagosítási díjat, de nem tartalmazza az
ÁFA-t.
A Rendszerhasználati díjhoz tartozó szállítási, tárolási teljesítménydíj és forgalmi díj kalkulációt a szerződéses időszakra a jelenlegi ismeretek alapján részletesen kérjük megadni (rendszerhasználati díjakról szóló rendelet és a megadott tájékoztató jellegű mennyiségek és teljesítmény lekötések figyelembevételével).
A nyertes Ajánlattevő gondoskodik a földgáz beszerzéséről, tároltatásáról, szállíttatásáról,
valamint vállalja a szállítói, tárolói, elosztói rendszerüzemeltetési engedélyesekkel ehhez
szükséges szerződések megkötését.

3.8.

Számlázási és fizetési feltételek

A gázdíj tekintetében az elszámolás havonta, a tárgyhónapot követő 15 munkanapig benyújtott számla alapján kerül sor. Gázdíj esetében a fizetés HUF-ban történik a számlakiállítás
napján érvényes MNB EUR/HUF középárfolyam alapján
A rendszerhasználati díj tekintetében a szállítói és a tárolói fix díj elszámolása havonta egy
számlában történik HUF pénznemben. A forgalom arányos díjak elszámolása a gázdíj számlával egyidejűleg történik szintén HUF pénznemben.
3.9.

Mennyiségi toleranciasáv

Az Ajánlatkérők a szerződéses időszak alatt nem vállalnak TOP kötelezettséget.
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3.10 Garanciák
A nyertes Ajánlattevő már az ajánlata benyújtásával lemond arról, hogy a nyertessége esetén
kötendő szerződésben az Ajánlatkérők fizetési, vagy egyéb kötelezettsége biztosíték (pl. letét, bankgarancia, anyavállalati kezességvállalás, stb.) formájában biztosításra kerüljön.

4. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok
Az ajánlathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni az árajánlat kiírási feltételeinek megfelelően:
a) Az Ajánlattevőnek a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal által
kibocsátott működési engedélyének a másolata
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégmásolat vagy cégbizonyítvány
c) Nyilatkozat arról, hogy csőd-, végelszámolás, és felszámolás alatt nem áll
d) Nyilatkozat az 1.3 szerinti kizáró feltételekről
e) Ajánlatot az Ajánlati dokumentáció rendelkezéseinek teljesítésére alkalmas
ajánlattevő tehet. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő jogi, pénzügyi,
gazdasági és műszaki alkalmasságát igazoló eredeti okiratokat illetve ezek másolatait
f) A NAV köztartozásmentes adatbázisban való szereplésről kivonat, vagy a személyes joga szerinti adóhatóság megfelelő nyilatkozata
g) az 2018. Éves beszámoló másolata
Mellékletek:
1. sz. melléklet: A 2019/20 gázévre tervezett gázátadónkénti mennyiségek és teljesítmény lekötések
2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
3. sz. melléklet: Ajánlati adatlap
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