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4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
Ajánlatkérő: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Az Ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton 

folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia 

versenypiaci beszerzése 2017. 10. 01. 06:00 óra és 2018. 10. 01. 06:00 óra közötti 

időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés 

keretében” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, közösségi értékhatárt 

elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. § szerint 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2017. május 22-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy 
pontosítsa az Ajánlati Felhívás alábbi 
megfogalmazást, tekintettel arra, hogy a 
már nem hatályos Kbt. alapján került 
feltüntetésére: „Kizáró okok fenn nem 
állását – magyarországi letelepedésű 
ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési 
Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 
16.5.2014.) közzétett „A közbeszerzési 
eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal 
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról a 
Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató 
alapján szükséges igazolni.” 

Az ajánlattételi felhívás 

megjelenésének időpontjában a 

hivatkozott útmutató helyett a 

kizáró okok ellenőrzésére 

vonatkozóan nem jelent meg 

újabb útmutató.  

Természetesen Ajánlatkérő a 

kizáró okok fenn nem állását a 

hatályos jogszabályok előírásainak 

megfelelően ellenőrzi. 
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2. A szerződés 6.3 pontja szerint minőségi 
hibás teljesítés az Eladó szerződésszegése. 
Tekintettel arra, hogy a minőségi hiba, az 
Elosztói Engedélyes és a Rendszerirányítók 
hatásköre, kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, 
hogy a kérdéses pontot ennek megfelelően 
korrigálja, s ne tekintse a minőségi hibát az 
Eladó felelősségének. 

Ajánlatkérők a minőségi hibás 

teljesítést csak és kizárólag akkor 

tekintik Eladó 

szerződésszegésének, ha az 

igazoltan Eladó hibájából 

következett be, egyúttal 

Ajánlatkérők elismerik, hogy a 

minőségi hiba elsősorban az 

Elosztói Engedélyes és a 

Rendszerirányítók hatásköre, így 

minőségi hibás teljesítés esetén 

Eladó igazolt felelőssége és 

felróhatósága a gyakorlatban nem 

túl valószínű. 

3. A szerződés 14.3. pontja az alábbi 
rendelkezést tartalmazza: 

„Ha a Vevő jelen Szerződés hatálya alatt az 
1. sz. mellékletben szereplő felhasználási 
helyén földgáz felhasználást kiváltó 
beruházást valósít meg, és a felhasználási 
hely megszűnik, úgy a megszűnés miatt el 
nem fogyasztott földgáz mennyiség után 
Vevőt kártérítési kötelezettség nem terheli. 
Eladó az érintett felhasználási hely 
vonatkozásában, csak a megszűnésig 
teljesített szolgáltatás ellenértékére 
jogosult. A felhasználási hely megszűnése 
esetén a Szerződés 7. pontjában 
részletezett kötbérfajták elszámolásánál 
figyelembe veendő mennyiségek, az érintett 
felhasználási hely megszűnését követő 
hónaptól számított mennyiségeinek 
mértékével megegyezően csökkenek.” 

Tekintettel arra, hogy a rendszerhasználati 
díj teljesítménydíja éves díj, melyet 
időarányosan kell a szerződés alapján 
megfizetni, így az Ajánlatkérő a leírtak 
alapján köteles annak még meg nem fizetett 
részét megfizetni. A szerződéses mennyiség 
a közbeszerzés Ajánlati Felhívásában 
meghatározott, s a fogyasztási hely 
megszűnése az alul-, felülvételezés esetén 

Figyelemmel a földgázellátásról 

szóló 2008. évi XL. törvény 72. § 

(11) bekezdésében foglaltakra, 

Ajánlatkérők megerősítik, hogy 

egy felhasználási hely esetleges 

megszűnése esetén, az érintett 

felhasználási hely lekötött 

kapacitásának megfelelő 

rendszerhasználati díjak 

fennmaradó részét Ajánlatkérők 

kötelesek az Eladó részére egy 

összegben megfizetni, 

amennyiben erre az illetékes 

rendszerüzemeltető igényt tart. 

Ugyanakkor a felhasználási hely 

megszűnése miatt el nem 

fogyasztott földgáz mennyiség 

után Vevőt kártérítési, és kötbér 

fizetési kötelezettség nem 

terhelheti tekintettel arra, hogy 

ilyen esetben a kötbérfajták 

elszámolásánál figyelembe veendő 

mennyiségek, az érintett 

felhasználási hely megszűnését 

követő hónaptól számított 
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meghatározott mennyiségeket nem 
csökkenti, ezért kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy az 
Eladó az alulfogyasztási kötbérre jogosult. 

mennyiségeinek mértékével 

megegyezően csökkentendőek. 

Ajánlatkérők felhívják a Tisztelt 

Ajánlattevők figyelmét, hogy 

Ajánlatkérők jelenlegi információi 

szerint a szerződéses időszak alatt, 

a dokumentációban részletezett 

felhasználási helyek egyikénél sem 

várható a földgáz vételezés 

kiváltása, illetve megszüntetése. 

4. A szerződés 15.1. c) pontja szerint a 
szerződés megszűnik, ha valamennyi, a 
szerződés hatálya alá tartozó felhasználási 
hely megszűntetésre kerül. Tekintettel arra, 
hogy a szerződéses minimum mennyiség 
nem kerül átvételre, kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy 
ebben az esetben az Eladó alulfogyasztási 
kötbérre jogosult. 

A felhasználási hely(ek) 

megszűnése miatt el nem 

fogyasztott földgáz mennyiség 

után Vevőt kártérítési, és kötbér 

fizetési kötelezettség nem 

terhelheti tekintettel arra, hogy 

ilyen esetben a kötbérfajták 

elszámolásánál figyelembe veendő 

mennyiségek, az érintett 

felhasználási helyek megszűnését 

követő hónaptól számított 

mennyiségeinek mértékével 

megegyezően csökkentendőek. 

Ugyanakkor a megszűnt 

felhasználási hely(ek) éves 

teljesítménydíjának fennmaradó 

részét Vevő köteles egy összegben 

megfizetni Eladó részére, 

amennyiben arra az illetékes 

rendszerüzemeltető igényt tart. 

Ajánlatkérők felhívják a Tisztelt 

Ajánlattevők figyelmét, hogy 

Ajánlatkérők jelenlegi információi 

szerint a szerződéses időszak alatt, 

a dokumentációban részletezett 

felhasználási helyek egyikénél sem 

várható a földgáz vételezés 

kiváltása, illetve megszüntetése. 
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II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 
alapján: 

IGEN/ NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a 

dokumentáció beszerzésére: nem releváns 

Miskolc, 2017. május 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Bartók Ágnes 

       felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft.  
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

Alulírott …………………..……………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő 

nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató 

Kft. által indított, „Az Ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan 

rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 

2017. 10. 01. 06:00 óra és 2018. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, 

teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú eljárásban az 

ezzel az oldallal együtt összesen öt (5) számozott oldalból álló „4. számú kiegészítő 

tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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