
 

 

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) 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 

I.1) Név és cím(ek) 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Kőrösi út 5. 

Város: Kiskunhalas Postai irányítószám: 6400 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Postai vagy közvetlen kézbesítés: Magistratum-S Kft. (7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.), 

Fax: +36 76/322-727, 

e-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Üzemanyagok üzemanyagkártyával történő beszerzése 24 hónapra 

összesen nettó 116 000 000 HUF keretösszegben (keretszerződés) 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

 

1. rész: Kiskunhalasi üzemmérnökség, 24 hónapra nettó 37 800 000 Ft keretösszegben 

- 38 db üzemanyagkártya, 

- 40.000 liter MSZ EN 950 szabvány szerinti normál gázolaj 

- 8.000 liter MSZ EN 228 szabvány szerinti ESZ 95-ös oktánszámú motorbenzin 

 

2. rész: Kalocsai üzemmérnökség, 24 hónapra nettó 45 400 000 Ft keretösszegben 

- 37 db üzemanyagkártya, 

- 60.000 liter MSZ EN 950 szabvány szerinti normál gázolaj 

- 10.000 liter MSZ EN 228 szabvány szerinti ESZ 95-ös oktánszámú motorbenzin 

 

3. rész: Kiskőrosi üzemmérnökség, 24 hónapra nettó 32 800 000 Ft keretösszegben 

- 33 db üzemanyagkártya, 

- 35.000 liter MSZ EN 950 szabvány szerinti normál gázolaj 

- 6.000 liter MSZ EN 228 szabvány szerinti ESZ 95-ös oktánszámú motorbenzin 

 



 

 

Ajánlatkérő az egyes részeken belül az egyes üzemanyagok mennyiségét csak tájékoztató jelleggel 

és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Ajánlatkérő a részenként megadott 

keretösszeg 50%-ig kötelezhető üzemanyag vásárlásra. 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: 24 vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: 

II.1.5) A teljesítés helye: 1. rész: Kiskunhalas, 2. rész: Kiskőrös, 3. rész: Kalocsa 

 

III. szakasz: Értékelési szempontok 

III.1) Értékelési szempontok: 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 
1 2 3 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
1 3

 
 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

4 
Nettó ajánlati ár (Ft) / - 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2 

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket. 

M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a II.1.5) pontban meghatározott, az adott rész szerinti 

településen vagy annak a közigazgatási határától mérve legfeljebb 5 km-en belül üzemanyag-kártya 

elfogadására alkalmas töltőállomással. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
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 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

ajánlatkérő nem alkalmazza 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 

iránt az I.2) pontban megadott címen az V.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 
2 

1) Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton 

tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni. A 

gazdasági szereplőnek meg kell adnia a következő adatokat: 

• a gazdasági szereplő neve, címe (székhelye) 

• a kapcsolattartó neve 



 

 

• telefonszám, fax, e-mail: 

továbbá 

• az ajánlatkérő neve 

• a szerződés tárgya 

2) A felolvasólapon az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes nettó listaárakat és az 

ebből adott kedvezményeket (nettó Ft/liter) kell feltüntetni. A vevő által fizetendő ár (a 

továbbiakban: „eladási ár") az eladónak az üzemanyag vásárlás napján érvényes és hatályos 

hivatalos kiskereskedelmi árjegyzékén (listaár) szereplő forintban számított literenkénti nettó 

egységár mínusz a literenkénti kedvezmény. A szerződés hatálya alatt a kedvezmények mértéke 

(Ft/liter) fix, nem módosítható. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2018/04/05  

____________________________________________________________________________________________________

_____ 
1    

szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 


