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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  

– FÖLDGÁZ BESZERZÉSE - 2018/I - 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Alulírott Szentgyörgyi Szilvia mint Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, 

Szabadság tér 4-6.) Ajánlatkérő közbeszerzési megbízottjának a Projektfelügyelet - Országos 

Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-nek a közbeszerzési szakértője, az Ajánlatkérő 

által meghirdetett „Földgáz beszerzése - 2018” megnevezésű közbeszerzési eljárásban 2017. 

december 21. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti megkereséssel kapcsolatban - a 

kérdések sorrendjét követve - az alábbiakról tájékoztatom. 
 

1.) Ajánlati felhívás II.1.4 pont: „A földgáz energia szállítása ajánlatkérő részére 20.2.2018. 

6:00 órától – 31.8.2020. 6:00 óráig…”Ajánlati felhívás II.2.4 pont: „Az Ajánlatkérő 20 m3/h 

feletti (szabadpiaci) mérőhellyel rendelkező intézményei részére földgáz energiaszállítása 

(20.2.2018. 6:00 órától – 1.8.2020. 6:00-ig tart).” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a szerződés végére vonatkozó két pont közötti ellentmondást 

feloldani. 

VÁLASZ: Az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában sajnálatos módon adminisztratív hiba 

okán elírás történt,  szerződés időtartama – mint ahogyan az a közbeszerzési 

dokumentumokból is kiderül: 2018. február 20. 6:00 óra – 2020. augusztus 31. 6:00 óra. 

2.) Ajánlati felhívás II.2.4 pont: „A szerződéses ár háromkomponensű: gázdíj, azaz a szállított 

földgáz molekula ára + RHD kapacitásdíj + RHD forgalmi díj.”Ajánlati felhívás II.2.14 pont: 

„A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 

legalacsonyabb ár értékelése, azaz az Atevő által megajánlott molekulaár szolgálja.” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen meghatározni, hogy az ajánlati ár tartalmazza-e az RHD 

díjakat, illetve kérjük a két pont közötti ellentmondást feloldani. 

VÁLASZ: A két pont között nincsen ellentmondás, a szerződéses ár részét képezi a 

molekula ár, az RHD kapacitásdíj és az RHD forgalmi díj.  Az értékelés szempontjaként 

viszont a szerződéses ár egyik eleme azaz a földgáz molekula ára kerül értékelésre.  

3.) Szerződéstervezetek 2. pont: „A felek rögzítik, hogy a fogyasztási helyekre vonatkozóan az 

átlagos fűtőérték nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm3-nél.”Ajánlattevőnek, mint kereskedelmi 

engedélyesnek nincs ráhatása a földgáz minőségére, így a fűtőértékre sem. 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy Ajánlattevő felelősége kizárt, ha a 

fűtőérték kevesebb mint 29,42 MJ/gnm3. 

VÁLASZ: Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az Ajánlatkérő által előírt 

paraméterekkel rendelkező földgáz minőségéért, így a fűtőérték megfelelőségéért is. A 

földgáz minőségének meg kell felelnie a vonatkozó MSZ 1648:2016 szabványnak. Az 

Ajánlatkérő a fűtőérték mértékét az eddig megkötött földgáz adásvételi szerződések 

alapján a kereskedő által teljesíthető mértékben határozta meg.  
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4.) Szerződéstervezet 2. részhez, 11.1 pont: „Eladó a tárgyhónapra vonatkozó egyetemes 

szolgáltatási alapdíjról számlát bocsát ki, melyet az Eladó a tárgyhót megelőző hónap 15. 

napjáig köteles kiállítani.” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy a 20 m3/h alatti fogyasztási helyeknél 

Ajánlattevő jogosult az alapdíjat a molekula díjjal egy számlában, tárgyhót követően kiállítani. 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő megerősíti, hogy a 20 m3/h alatti fogyasztási helyeknél 

Ajánlattevő jogosult az alapdíjat a molekula díjjal egy számlában, tárgyhót követően 

kiállítani. 

5.) Szerződéstervezetek 11. 3 pont: „A szerződéses időszak végét követő 20 napon belül Eladó 

végelszámoló számlát állít ki a Vevő részére.” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy Ajánlattevő a fogyasztási adatok elosztói 

engedélyes általi rendelkezésre bocsájtását követő 20 napon belül köteles kiállítani a 

végelszámoló számlát. 

VÁLASZ: A hivatkozott pont a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 31/C.§ (1) 

bekezdése alapján került előírásra, a szerződéstervezet ezen pontját az ajánlatkérő így 

nem módosítja. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 31/C.§ (1) bekezdése 

alapján „A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül a 

korábbi földgázkereskedő a felhasználóval és az új földgázkereskedővel egyeztetve köteles 

végszámlát kibocsátani. A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és a felhasználó 

kötelesek egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel együttműködni.” 

 

6.) Szerződéstervezetek 19.c pont: „…nem értesíti a Vevőt az Üzletszabályzatban 

meghatározott időben és módon a földgázszállítói engedélyes vagy földgázelosztói engedélyes 

által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról és 

várható időtartamáról.” 

Az ún. TMK-ról a rendszerüzemeltetők kötelesek a felhasználókat értesíteni. 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy Ajánlattevőnek nem kell jeleznie a 

földgázszállítói engedélyes vagy földgázelosztói engedélyes által végzett előre tervezhető 

karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontját és várható időtartamát. 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő figyelemmel a szerződéstervezetek 6./ pontjára változatlanul 

irányadónak tekinti a hivatkozott pontot, szerződést nem módosítja. A 

szerződéstervezetek 6./ pontja alapján: ”Az Eladó megbízza a Vevőt, hogy a 

rendszerüzemeltetőkkel a szükséges rendszerhasználati és elosztóhálózat-használati 

szerződéseket megkösse, illetve azokat megbízottként összevontan kezelje.”  

7.) Szerződéstervezetek 19.e pont: „…nem a szabványoknak, illetve a közbeszerzési eljárás 

dokumentációjának műszaki mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű 

földgázt szállít Vevő részére (minőségi hiba).” Ajánlattevőnek, mint kereskedelmi 

engedélyesnek nincs ráhatása a földgáz minőségére. 
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Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy Ajánlattevő nem felelős a földgáz 

minőségéért. 

VÁLASZ: Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az Ajánlatkérő által előírt 

paraméterekkel rendelkező földgáz minőségéért, így a fűtőérték megfelelőségéért is. A 

földgáz minőségének meg kell felelnie a vonatkozó MSZ 1648:2016 szabványnak. Az 

Ajánlatkérő a fűtőérték mértékét az eddig megkötött földgáz adásvételi szerződések 

alapján a kereskedő által teljesíthető mértékben határozta meg.  

 

8.) Fogyasztási helyek tábla: Az Orosházi Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája 

(POD: 39N050032460000V) és az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyfürdő (POD: 

39N050774244000Q) fogyasztási helynél Ajánlatkérő szíveskedjen meghatározni a mérők 

teljesítményét, mely elengedhetetlen a pontos ajánlati ár meghatározásában. 

VÁLASZ: A 39N050032460000V fogyasztási helyen < 20 m3/h( 6 m3/h ), a 

39N050774244000Q fogyasztási helyen a hálózatos szolgáltató 165 m3/h-t tart nyilván a 

2018-as gázév végéig. Ez 2 db 65 m3/h és 2 db 6 m3/h gázórából áll össze. Ezekből le lett 

szerelve 1 db 65 m3/h-ás és 1 db 6 m3/hás gázmérő óra 2017 októberében. A 2018-as gázév 

kezdetétől ennyivel kevesebbel kell számolni.  

9.) A hatályos jogszabályok alapján Ajánlatkérő jelenlegi földgázkereskedője kizárólag abban 

az esetben jogosult a dokumentáció műszaki leírásában szereplő teljesítményigénynek 

megfelelő kapacitás lekötésére, ha 2017. október 1-t követő időszakra vonatkozóan hatályos 

földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezik, vagy a Felhasználó a kapacitáslekötésre 

megfelelően felhatalmazta. Tekintettel arra, hogy az éves kapacitáslekötés időpontja 

2017.08.01., így amennyiben az itt leírtak egyike sem áll fenn, úgy az új kereskedő már nem 

jogosult éves kapacitás lekötésére. Rövid távú termék lekötése (negyedéves, havi, napi) jelentős 

költségnövekedést eredményezhet. Mindezek figyelembevételével kötött-e le az Ajánlatkérő 

javára bármely földgázkereskedő (vagy az Ajánlatkérő, ha saját jogon járt el) az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott teljesítményigénynek megfelelő 

mértékű kapacitást? A lekötött kapacitásra vonatkozóan igazolást ajánlattevők rendelkezésére 

tud-e bocsátani Ajánlatkérő? 

VÁLASZ: A > 20 m3/h fogyasztási helyekre az eddigi szolgáltató (MVM partner Zrt.) 

kötött le a 2018-as gázévre kapacitást. 

10.) Jogszabályváltozás miatt kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a szerződésben szereplő 

energiaadót jövedéki adóra módosítani. 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő megköszönve a gazdasági szereplő észrevételét, a szerződésben 

szereplő energiaadót jövedéki adóra módosítja. 

Budapest, 2018. január 3. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Szentgyörgyi Szilvia  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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