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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlati felhívás Síkosságmentesítő anyagok - K. É. - 6183/2019)
Ferencvárosi Torna Club (Az FTC-MVM Sportközpont a Ferencvárosi Torna Club - K. É. - 6356/2019)
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Microsoft Office irodai
programcsomag beszerzése - K. É. - 6406/2019)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok - K.
É. - 5621/2019)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre - K. É. - 6410/2019)
Magyar Államkincstár (Műszaki szakértői beszerzés - K. É. - 6539/2019)
Nógrád Megyei Kormányhivatal (NMKH GINOP-5.1.1-15 munkaerőpiaci szolgáltatások - K. É. 6325/2019)
Országos Vérellátó Szolgálat (3/OVSz/2019 Nyomatlan címke és címkekészletek - K. É. - 6502/2019)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Ált. Iskola energetikai korszerűsítése - K. É. 6527/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Mikrobiológiai vizsgálatok
elvégzése - K. É. - 6572/2019)
ELI-HU Nonprofit Kft. (Gépjárműbérlet és flottaszolgáltatás - tájékoztató - K. É. - 6380/2019)
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (Adás-vételi keretszerződés keretében filterek,
szerelékek, katéterek beszerzése-eredménytájékoztató - K. É. - 5766/2019)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K1931 HHM részére
nátrium-hidroxid, sósav, mész - K. É. - 6530/2019)
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Mikrobusz beszerzése (Toborzó) - K. É. 6280/2019)
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása
- K. É. - 6364/2019)
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Térinformatikai szoftverek frissítése - K. É. 6430/2019)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata („Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda,
parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" - K. É. - 6503/2019)
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (I. negyedéves táj. hird. - sportszakmai
tan. - K. É. - 6136/2019)
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Szakmai fel. bizt. szolg. eredmény tájékoztatója - K. É. 5327/2019)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Nyári és téli adapterek beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről K. É. - 23382/2018)

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (TEE_DKMO1_A - K. É. 5494/2019)
Vas Megyei Kormányhivatal (Mentori és munkaerőpiaci szolgáltatások GINOP 511 - K. É. - 5873/2019)
Zala Megyei Kormányhivatal (Földgáz beszerzés a Kormányhivatalok részére eredm - K. É. - 6385/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2019. I. negyedév tájékoztató - 0430
sorozatszámú mozdonyok és fődarabjainak javítása - K. É. - 6469/2019)
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2019. I. negyedév tájékoztató
hirdetmény - Vasúti pályaépítő és karbantartó nagygéppel végzett szolgáltatások - K. É. - 6478/2019)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ETCS-Tájékoztató az eljárás
eredményéről - K. É. - 6414/2019)
Helyesbítés/2015
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Nyugdíjasok toborzása és foglalkoztatása - K. É. - 6600/2019)
Heves Megyei Kormányhivatal (Az egri Járási hivatal épületének tervpályázata - K. É. - 4908/2019)
Szegedi Tudományegyetem (Mikrosebészeti eszközök beszerzése - Korrigendum - K. É. - 6448/2019)
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja (Különféle élelmiszerek beszerzésemódosítás - K. É. - 6615/2019)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015
Budapesti Gazdasági Egyetem (Neptun Rendszer üzemeltetése. - K. É. - 6263/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató a szerződés 2.
sz. módosításáról- Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása és pesti
oldali villamos vasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú projekthez K. É. - 6444/2019)
Magyar Posta Zrt. (A Magyar Posta Zrt. mint Ajánlatkérő számára telephelyek takarítási munkáinak
elvégzése_Budapest III. körzet 4. sz. módosítása - K. É. - 6576/2019)
Magyar Posta Zrt. (Magyar Posta telephelyeinek takarítása_Budapest I. körzet 4. sz.
szerződésmódosítás - K. É. - 6579/2019)
Martonvásár Város Önkormányzata (Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása - szerzmód 1. - K. É. 6208/2019)
Univerzál Beszerző Kft. (TSZM - „Az Univerzál Beszerző Kft. részére közösségi közlekedésben
használt autóbuszokhoz szükséges fűtőkészülékek és alkatrészeik szállítása” - 3. rész - K. É. 3606/2019)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalaegerszeg MJVÖ "Mindszenty József
Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz
kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására" III. Szerz.mód. - K.
É. - 4360/2019)
Ajánlati/részvételi felhívás/2015
Kenderes Városi Önkormányzat (Kenderes, épületfelújítások megindító hirdetmény - K. É. - 6692/2019)
Magyar Természetjáró Szövetség (Szent László Kilátó felújítása, Emlékhely építése - K. É. - 6848/2019)

PÜSPÖKI FARM Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Gombatermesztő
farm Gérce 0115/12 hrsz -VP5-413416 - K. É. - 6644/2019)
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Gyógyhelyi központ 2019 - K. É. - 6725/2019)
Eljárást megindító felhívás/2015
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (Keretszerz. – közúti
biztonsági audit - K. É. - 6598/2019)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04. - K. É. 6750/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
"BONY-V" Kereskedelmi Betéti Társaság (Tükörfűtés gyártó automata célgépek beszerzése - K. É. 6655/2019)
4s-2000 kft (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 6653/2019)
AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, S
(Eredménytájékoztató, EFOP rendezvények - K. É. - 5625/2019)
Árpádhalom Község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 19359/2018)
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR (Könyvbeszerzés – 2019 - K. É. - 6599/2019)
Balatonkenese Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről -Kultúra Háza - K. É. 5188/2019)
BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Piac és Egészségház fejlesztése - K. É. - 2374/2019)
BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Fele (illenőplatós
gépjárművek szállítása - K. É. - 1583/2019)
Csurgó Város Önkormányzata (Csurgó Interreg II. - K. É. - 6802/2019)
Dorog Város Önkormányzata (EH Energetikai korszerűsítés Zrínyi IskolábanDorog - K. É. - 6735/2019)
Dorog Város Önkormányzata (EH Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítás - K. É. - 6740/2019)
Dunakeszi Város Önkormányzata (ÚjBölcsődeiÉsÓvodaiTelephelyLétesítésDunakeszinII. - K. É. 6719/2019)
Egyházashetye Község Önkormányzata (Agrárlogisztikai központ kialakítása - K. É. - 6703/2019)
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft (Gumiabroncs beszerzése - K. É. - 4468/2019)
Fazekas Simon Bálint ("Új szálláshely létesítése Alsóbogáton" - K. É. - 19382/2018)
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (Eredménytájékoztató_Nyomdai feladatok elvégzése'19 - K. É. 6690/2019)
Hodász Nagyközségi Önkormányzat (Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon - K. É. - 4866/2019)
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről - K. É. 6618/2019)
Jánosháza Város Önkormányzata (Barnamezős területek rehabilitációja - K. É. - 6709/2019)
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Tájékoztató - VTT-Közép-Tisza_PR - K. É. - 6327/2019)
Kunszállás Község Önkormányzata (Mosolyvár óvoda épületének komplex felújítása - K. É. - 6261/2019)
Lengyeltóti Város Önkormányzata (Eredményesen bonyolított Kbt. 115. § szerinti elj. - K. É. - 6749/2019)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Statisztikai adatelemző szoftverek és support - K. É.
- 19867/2018)
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (Táj.elj.eredm.-MRE BethesdaKieg.ép.ber.-KEHOP - K. É. - 6569/2019)
Mátészalkai Szakképzési Centrum (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 6643/2019)
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (TEE Paktum Program marketing tevékenység - K. É. 6509/2019)
Nagykanizsai Tankerületi Központ (Fenntartói feladathoz gépjármű bérlés - eredmény - K. É. 6358/2019)
Nemesnádudvar Község Önkormányzata (Eredménytájék. - Turisztikai központ kialakítása - K. É. 6742/2019)
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (Automatikus beszédazonosító szoftver vásárlása stb - K. É. 20174/2018)
Nyírbogdány Község Önkormányzat (Külterületi helyi közutak fejlesztése - K. É. - 6605/2019)
Országos Bírósági Hivatal (Behatolás megelőző (IPS) e-mail és web-szűrő - K. É. - 19662/2018)
PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Építőmesteri és
talajvíz elleni szigetelési munkák - K. É. - 19709/2018)
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató eredményről Pannonhalma építés - K. É. - 6577/2019)
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft. (Tájékoztató Gépek beszerzése két részajánlatban - K. É. 4571/2019)
Ravazd Község Önkormányzata (Ravazd, Tószer utcai támfal helyreállítása - K. É. - 6688/2019)
Sajószentpéter Városi Önkormányzat (Belterületi utak útburkolat felújítása - K. É. - 6758/2019)
Scherg Lőrinc Pataki Erdőbirtokossági Társulat (Erdészeti technológia fejlesztése - K. É. - 6805/2019)
SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Ropoly – Tájház, természetőrház,
híd és kerti sz - K. É. - 21207/2018)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eredményhirdetmény - K. É. - 19507/2018)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Batthyány felújítás - TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002 K. É. - 5571/2019)
Szentendre Város Önkormányzat (EH Petzelt gyalogátkelő a 11-es úton építés - K. É. - 6705/2019)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Járdaburkolat felújítás kivitelezése. - K. É. 24309/2018)
TERMO-FUVAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kapacitásbővítő célú
eszközbeszerzés (GINOP) - ET - K. É. - 6279/2019)
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Pathológia szövettani vizsg.berend. beszerzése - K. É. 6733/2019)
Zalaszentiván Község Önkormányzata (Traktor és kapcsolódó adapterek beszerzése - K. É. - 6491/2019)
Zsámbék Város Önkormányzata (Rózsaablak mintázatú térkő lerakása+parkoló ép. - K. É. - 6673/2019)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (Halasi Tánchagyományok házának kialakítása - K. É. 6944/2019)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Fiskális út felújítása II. ütem_II.Korrigendum - K. É.
- 6668/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Bikácsi Agrár Kft. („VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése” - szerzmód - K. É. - 6065/2019)
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Szerződés I. sz módosítása Uszoda vegyszerek beszerzése - K.
É. - 6571/2019)
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (Apor Vilmos Közösségi ház felújítás - módosítás - K. É. 6134/2019)
Fővárosi Törvényszék (Szerződésmódosítás - K. É. - 6728/2019)
Fülöp Község Önkormányzata (Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Fülöp Községben - K.
É. - 21291/2018)
HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségü Társaság („A VP3-4.2.2.-16. sz. projekt
keretében Avasi Présház kialakítása” 1.sz. szerződésmódosítás - K. É. - 20887/2018)
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli
terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére - szerződés módosítása - K. É. 6549/2019)
Juhász Sándor (Tájékoztató a szerződés módosításáról - Mikóháza - Juhász Tanya Mezőgazdasági
Telephely Fejlesztése - K. É. - 5755/2019)
Mezőtúri Református Egyházközség (Tájékoztató a szerződés módosításáról 2. rész - K. É. - 6696/2019)
Nemeskocs Község Önkormányzata (Külterületi utak felújítása Nemeskocson - szerzmód - K. É. 5453/2019)
Piricse Község Önkormányzata (Tájékoztató a szerződés módosításáról-„Piacépület kialakítása Piricse
településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003 - K. É. - 6713/2019)
Szabó Ferenc egyéni vállalkozó (Hűtőház építése Mándokon - K. É. - 19452/2018)
Vásárosnamény Város Önkormányzata (Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvarsány között kerékpár út
építése - K. É. - 20375/2018)
Vásárosnamény Város Önkormányzata (Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvarsány között kerékpár út
építése - K. É. - 22085/2018)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Poszeidon terméktámogatás - ÖEÁ hirdetmény - K. É.
- 6814/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (A Liget Budapest beruházáshoz
kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátása - I. negyedév - K. É. - 6757/2019)

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6183/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dvgzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000373962019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000373962019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Síkosság-mentesítő anyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000373962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „Síkosság-mentesítő anyagok beszerzése 2 önállóan megajánlható részben a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 127000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só és kalcium-klorid beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24312120-1

További tárgyak:
34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.rész Útszóró-só és kalcium-klorid beszerzése
A DVG Zrt. részére síkosság-mentesítő anyagok beszerzése keretszerződés alapján összesen nettó
121.000.000. Ft, azaz egyszázhuszonegy millió forint értékben az alábbi termékcsoportokban
1)útszóró-só:
A DVG Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges, közvetlen útszórásra,
síkosságmentesítésre alkalmas, ömlesztett útszóró só beszerzése és szállítása. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni. A beszerzésre keretszerződés
keretében kerül sor, melyben Ajánlatkérő részéről kötelezően lehívandó mennyiség 1.200 tonna, a
keretszerződés mennyiségi felső keretmennyisége: 6.000 tonna. A keretszerződés megszűnik a szerződési
keretmennyiség (6 000 tonna) kimerülésével, keretösszeg kimerülésével vagy a 24 hónapos szerződési
időszak leteltével.
- minimum 18 hónapig csomósodás mentes legyen
- kiszerelés: ömlesztett
- minimális kiszállított mennyiség: 25 tonna / rendelés
- tanúsítványok: hatósági engedélyek és biztonsági adatlap
2)kalcium-klorid (25%-os) oldat
A DVG Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges, síkosságmentesítésre alkalmas,
kálcium-klorid oldat beszerzése és szállítása. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján,
(nettó HUF/tonna) kéri megadni. A beszerzésre keretszerződés keretében kerül sor, melyben Ajánlatkérő
részéről a keretszerződés mennyiségi felső keretmennyisége: 20 m3. A keretszerződés megszűnik
a szerződési keretmennyiség (20 m3) kimerülésével, keretösszeg kimerülésével vagy a 24 hónapos
szerződési időszak leteltével.
- kiszerelés: IBC tartály (1 m3 / tartály)
- minimális kiszállított mennyiség: 2 m3 / rendelés
- 2 éves felhasznált mennyiség: időjárás függő, de az előző évek tapasztalata alapján 20 m3
- tanúsítványok: hatósági engedélyek és biztonsági adatlap
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (%/nap) (az alap 0,5% felett további min 0 - max 5% /
naptári nap) 20
2 Szállítás teljesítési határideje (minimum 1 - max 3 munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 121000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
A meghatározott Termékek leszállításának határideje: ajánlattevő ajánlata alapján 1-3 munkanap.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: Fűrészpor beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03417100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész Fűrészpor (lágy lombos) beszerzése
A DVG Zrt. részére síkosság-mentesítő anyagok beszerzése keretszerződés alapján összesen nettó
6.000.000. Ft, azaz hat millió forint értékben az alábbi termékcsoportban
Fűrészpor (lágy lombos):
A DVG Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges, közvetlen útszórásra,
síkosságmentesítésre alkalmas, lágy lombos fűrészpor beszerzése és szállítása. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni. A beszerzésre keretszerződés
keretében kerül sor, melyben Ajánlatkérő részéről kötelezően lehívandó mennyiség 80 tonna, a
keretszerződés mennyiségi felső keretmennyisége: 500 tonna. A keretszerződés megszűnik a szerződési
keretmennyiség (500 tonna) kimerülésével, keretösszeg kimerülésével vagy a 24 hónapos szerződési
időszak leteltével.
- kiszerelés: ömlesztett
- minimális kiszállított mennyiség: 2,5 tonna / rendelés
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (%/nap) (az alap 0,5% felett további min 0 - max 5% /
naptári nap) 10
2 Szállítás teljesítési határideje (minimum 1 - max 3 munkanap) 10

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
A meghatározott Termékek leszállításának határideje: ajánlattevő ajánlata alapján 1-3 munkanap.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az
eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való
tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az
(1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot az EKR használatával.
A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a
lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő
arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a
szerint felhívja.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § és 10. §-i tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai

közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a
63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben
a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti –véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa”
pontját kell kitöltenie, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt
igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
- abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
P1. a felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított,
közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő
nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes
üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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.
A P1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike
megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés] Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.
65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (8) és
(11) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás
Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított, közvetlenül megelőző
3 lezárt üzleti év tekintetében a nettó árbevétele összesen nem éri el az 1. rész tekintetében a nettó
20 000 000 Ft-ot, a 2. rész tekintetében a nettó 2 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa”
pontját kell kitöltenie, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt
igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
- abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
M.1) A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító
Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított
3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (közvetlen útszórásra alkalmas útszóró só
szállítása (adás-vétele), szerződésszerűen teljesített (befejezett) szállítási referenciáit, a Kr. 22.
§ (1) bekezdésében meghatározott módon. A szállításoknak a vizsgált három éves időszak alatt
befejezettnek, de a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül
megkezdettnek kell lennie.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt
igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
- abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, a
részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását
(szállítás tárgyát), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a
szerződésbeli mennyiségét. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító Ajánlati
felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított három évben
(36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 darab, szerződésszerűen teljesített, a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 éves időszakban befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé
számított 6 évben megkezdett szállítási referenciával, amely referencia esetében az értékesítés és
szállítás szerződés szerinti mennyiség eléri vagy meghaladja
az 1. rész tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti útszóró só értékesítésére és szállítására
vonatkozó legalább 500 tonna mennyiséget.
a 2. rész tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti fűrészpor értékesítésére és szállítására
vonatkozó legalább 50 tonna mennyiséget.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vételi ár a Kbt. 135. §-a és a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla
ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő a vételi árat utólag, banki átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a vételárat, mely magában foglalja a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a
fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg havonta, átutalással a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül.
A közbeszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

A részletes szabályokat a dokumentáció/szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi, meghiúsulási kötbér részletei a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kötöttség) alatt 30 naptári napot ért.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy
részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy abontás időpontjában az ajánlatok vagy
részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan azajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10. Módszerek: ajánlati ár: fordított arányosítás; kötbér, teljesítési határidő ME Kbt.77.§ (1) bek. szerinti útmutatója; Az értékelési szempontok részletes meghatározását a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb
hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát
követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt
eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja
nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen
más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az
ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik
– írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható
a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek
megfelelően.
11. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. AK a közbeszerzési eljárásban
történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Pénzügyi és gazdasági, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/
képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint
ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési
kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni.
18. FAKSZ Dr. Jakab Attila, nyilvántartási száma: 00983, drjakabattila@gmail.com;
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Ferencvárosi Torna Club (6356/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ferencvárosi Torna Club
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56271041
Postai cím: Üllői Út 129.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fradi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gőzhőenergia vétele az FTC részére
Hivatkozási szám: EKR000418632019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09324000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az FTC-MVM Sportközpont a Ferencvárosi Torna Club népligeti sportközpontja részére gőzhőenergia vétele.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az FTC-MVM Sportközpont a Ferencvárosi Torna Club
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09324000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Vajda Péter u.6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az FTC-MVM Sportközpont a Ferencvárosi Torna Club népligeti sportközpontja részére gőzhőenergia vétele.
Mennyisége: 50 000 GJ
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést a Felek 2020. május 31.
napját megelőző közös megegyezésével – azonos műszaki és szerződéses feltételekkel – további
12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződésben szereplő egységáron 30 % al több gőzhőenergiát vásároljon. Az opció lehívása a túlfogyasztással automatikusan megtörténik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.e.) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alá tartozik.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fenn állnak.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8
§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok igazolása során kérjük vegyék figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.
§ saiban foglaltakat, különösen az 1. § (1) bekezdésében és a 3. § ban foglaltakat az előzetes
igazolási módra vonatkozóan.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a.)
pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (gőzhőenergia
szállítása) számított árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal 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
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyával (gőzhőenergia szállítása) azonos
tevékenységéből származó árbevétele összesen nem érte el az 100 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.)
pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett legjelentősebb gőzhőenergia szállítás szerződésének ismertetésével. Az
ismertetés minimum a következő adatokat tartalmazza:
− a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap) és helyét,
− a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
− a szállítás rövid bemutatását, a szállított mennyiség megjelölésével.
− nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése
szerint,
− ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

− ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nettó 15 000 GJ mennyiségű
gőzhőenergia szállítás szerződésének referenciájával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A havonta esedékes Teljesítménydíjat a Fogyasztó (ajánlatkérő) benyújtott számla ellenében előre fizeti a
Szállító elszámolási betétszámlájára, a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül, de a számlán
feltüntetett fizetési határidő nem lehet korábbi, mint a tárgyhó 30. napja. A Fogyasztó által fizetendő
teljesítmény pótdíjat annak megállapításakor a Szállító által kiállított számla alapján kell fizetni. A számla
kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30. naptári napon válik esedékessé. A Szállító által fizetendő
teljesítmény pótdíjat annak megállapítását követő 30. naptári napon belül a Szállító visszautalja a Fogyasztó
bankszámlájára.
A Hődíj és Kondenzvíz-díj kiegyenlítése a Szállító által, Elszámolási Időszakonként, kiállított számla alapján
pénzintézeten keresztüli átutalással történik. A Szállító számláit a Fogyasztó a Kbt. 135. § )1), (5) és (6)
bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban egyenlíti ki.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. §.-a szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §.-a
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben karakter korlát van beállítva az
egyes pontok esetében. Ezért a Felhívás teljes szövege nem írható be a FELHÍVÁSba. A teljes
szöveg a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati Felhívás (AF) - ban található .
Amennyiben az EKR rendszerben található FELHÍVÁS és a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati
Felhívás (AF) között tartalmi ellentmondás lenne, akkor az EKR rendszerben található FELHÍVÁS ban foglaltak bírnak elsőbbséggel.
Amennyiben az EKR rendszerben található FELHÍVÁS, és a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati
Felhívás (AF) valamint a szintén PDF dokumentumként feltöltött Ajánlatkérési dokumentáció
(AD) között tartalmi ellentmondás lenne, akkor elsősorban a FELHÍVÁS, másodsorban a PDF
dokumentumként feltöltött Ajánlati Felhívás (AF)-ban foglaltak az irányadóak.
Amennyiben az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltak és a FELHÍVÁSBAN, illetve az Ajánlati
Felhívásban foglaltak között tartalmi ellentmondás lenne, akkor az előző két dokumentációban
foglaltak bírnak elsőbbséggel a fenti sorrendben.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét, és
megállapította, hogy a részekre történő ajánlattétel a beszerzés jellegére és a meglévő műszaki
háttérre tekintettel műszakilag nem megoldható.
2.) Ajánlattevők az EKR rendszerben található űrlapok kitöltésével és benyújtásával tesznek eleget
nyilatkozattételi kötelezettségeiknek az alábbi nyilatkozatok tekintetében:
a.) NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
b.) NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
c.) NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
d.) NYILATKOZAT kizáró okokról
d.) NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e.) Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokkal
3.) Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés
szerinti tartalommal.
4.) Be kell nyújtani az ajánlattevő, valamint – adott esetben – a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont
szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal
ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az
általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. Meghatalmazást a
meghatalmazottnak is alá kell írnia.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum
benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az
aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
5.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Burg Péter,
lajstromszáma: 00366.
6.)Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét, és
megállapította, hogy a részekre történő ajánlattétel a beszerzés jellegére és a meglévő műszaki
háttérre tekintettel műszakilag nem megoldható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6406/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Menyhártné Bindes Viola
Telefon: +36 99577607
E-mail: vbindes@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261452019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261452019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti közlekedési tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft Office irodai programcsomag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000261452019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő részére 200 db +30 % opció mennyiségben 24 hónap időtartamra MS Office 2019 Home and
Business Hungarian EuroZone Medialess szoftvercsomag beszerzése a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott műszaki leírás szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft Office irodai programcsomag beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt., 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére 200 db +30 % opció mennyiségben 24 hónap időtartamra MS Office 2019 Home and
Business Hungarian EuroZone Medialess szoftvercsomag beszerzése a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a Microsoft Office programcsomagokat - szerződés időbeli
hatálya alatt - döntése szerint ütemezve, részletekben hívhatja le.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre,
műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell. Az egyenértékűség bizonyítása megfelelőségi követelményekben meghatározottak alapján (adásvételi
szerződés 1.sz. melléklet) ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen felhívás II.2.4) pontjában megjelölt
200 db Microsoft Office irodai programcsomag mennyiségre vállal lehívási kötelezettséget. Opciós
mennyiség 60 db. A lehívások (eseti megrendelések) szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6) ponthoz: A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzésben a részekre történő ajánlattétel nem
összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel és a műszaki, minőségi szempontokkal.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint
kell igazolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az egységes európai
dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap
kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az
EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés
szerinti nyilatkozatot – elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor
is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő
kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet III.fejezete szerinti igazolására.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy
az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában
meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat
azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban előírt gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.r.5.§-a alapján az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány
IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt.65. § (7) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. E körben felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (8)
bekezdésében foglaltakra!
A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X.30.)
Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bek. megfelelő alkalmazására!
A Kbt.67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő
döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a
felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmasságának a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet IV.
fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:
P.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa
be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a 321/2015.(X.30) Korm.r. 19 §(1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e ponttal 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 kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevételi adatok) eredeti
devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő
átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 13 millió Ft-ot.
A teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel közös ajánlattevő, illetve kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása esetén összeadódnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki,
ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm.
r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai
alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α
szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.)
Korm. r. 3. § (3) és (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő

kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV.
fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti (Microsoft Office irodai programcsomag) szállításainak ismertetését. A referenciát a
321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
-szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és
elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail)
- szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal
- szállítás mennyisége
- teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év,hó,nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett szállításokat veszi
figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összesen legalább 150
db Microsoft Office irodai programcsomagok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum
(szerződés) tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az eseti megrendelések alapján kiállított számla ellenértékét,
az igazolt teljesítést követően a nyertes Ajánlattevő által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti,
figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.
Késedelmes fizetés: a Ptk 6:155. § szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261452019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b.)-(1d.) bekezdései szerint.
Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
rendelkezései alkalmazandóak.
2.Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint regisztrálja
magát az EKR rendszerben.
3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41.§/A (1) bek.)4.Az értékelési
szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként
létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5. AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok
igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott.Ez esetben AT az
AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
6.Ajánlatkérő a Kbt. 41/A (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a
gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKRben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem).Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet,személy bevonása esetén irányadó a Kbt. 41/A (5) bek.
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§ (2)bek. szerinti meghatalmazást.
Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65.§ (12) bek. szerinti
meghatalmazás.
8.AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján a közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát
ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció
felső menüsor alatt a "Kiegészítő adatok-További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor,
a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az
ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és
benyújtani.
9.Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá
változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat.
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe
venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat - nemleges nyilatkozat is csatolandó)
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot
- műszaki ajánlatot
10.AK a Korm.r. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
11.AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt. 71. § szerint biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71.§(6)bek.
alapján előírja, hogy amennyiben AT a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb
hiánypótlásra, abban az esetben AK nem biztosít hiánypótlási lehetőséget.
12. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
13.Az eljárással kapcs. valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.3) További információk folytatása:
14.AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
15.AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az
ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.
16. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam:30 napot jelent.
17.AK a Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
18.Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei
(különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni.
19.FAKSZ:Görög Tibor 00303, helyettes:Tóth Anita 00927
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (5621/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 205770699
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007602018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007602018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok
Hivatkozási szám: EKR001007602018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok
ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok e
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71340000-3

További tárgyak:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok
ellátása
Műemléki törzsszám: 504.
Az épület közhasználatú építményként funkcionál.
Főbb kivitelezési munkanemek:
• tetőfedés és tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázas hódfarkú cserép helyreállításával,
valamint
• tetőszerkezeten lévő bádogos és díszműbádogos elemek helyreállításával;
• károsodott födémszakaszok helyreállítása; valamint
• a pufferzóna belső helyreállítási munkái
• a homlokzatfelület teljes rekonstrukciója műkő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciójával,
beleértve a homlokzati nyílászárók restaurálását/rekonstrukcióját dokumentáció szerint;
• homlokzati függőleges ereszcsatornák terepszint alatti bekötése meglévő csatornarendszerbe, beleértve a
belső udvari szakaszokat is
• az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás (fűtés-víz-csatorna),
• akadálymentesítés, beleértve a felvonó elhelyezését és az I. emeleti 1 db átmeneti védett tér kialakítását;
• ún. turisztikával érintett terek/területek rekonstrukciója; (belső szakipari munkák elvégzése, fal –és
mennyezetfestések),
• iroda- és közlekedőterek fal és mennyezet festése épületvillamossági és épületgépészeti alapszerelést
követően
• épület belső udvarainak és közvetlen közterületi környezet rendezése
Felújítással érintett alapterület: 11752,6 m2
A kivitelezés ütemezése az alábbiak szerint tervezett:
- kivitelezés teljesítési időtartama 22 hónap
- opciós tételek lehívása esetén további 18 hónappal meghosszabbítható
- jótállási idő: 36 hónap
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Ajánlattevő személyi állományának többlet szakmai tapasztalata és
összetétele 50
2 1.1.a) M/2.1. pozícióra jelölt szakember többlet szakmai tapasztalata közhasználatú műemlék
magasépítési épület rekonstrukciója során, mint projektvezető műszaki ellenőr 10
3 1.1.b) M/2.1. pozícióra jelölt szakember közhasználatú műemlék magasépítési épület
rekonstrukciója során szerzett restaurátori felügyeletre (kő, kerámia, festőrestaurálás) vonatkozó
tapasztalata 5
4 1.2. M/2.2. pozícióra jelölt szakember többlet szakmai tapasztalata közhasználatú műemlék
magasépítési épület rekonstrukciója során, mint magasépítési műszaki ellenőr 10
5 1.3. M/2.3. pozícióra jelölt szakember többlet szakmai tapasztalata közhasználatú műemlék
magasépítési épület rekonstrukciója során, mint tartószerkezeti szakértő 5

6 1.4. Műemlékvédelmi szakmérnök végzettséggel rendelkező szakember bevonása, aki a felhívás
VI.3) 2) pontban rögzített feltételnek megfelel 10
7 1.5. . Gépész műszaki ellenőr szakember bevonása, aki a felhívás VI.3) 2) pontban rögzített
feltételnek megfelel 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 58 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az opcionális tételek megrendelése
esetén összesen legfeljebb 18 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alábbi opciós tételekhez kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói
feladatok ellátása
• Pinceszinti épület határokon kívül eső szigetelési és egyéb szakipari munkák és pinceszinti belső
területeket érintő szigetelési és egyéb szakipari munkák 636 ker. m2 akrilát gél gyanta injektált
szigetelés, 400 m2 padlószerkezet bontás, felújítás, 101 m3 vasbeton fal és 81 m3 betonaljzat
építése porszáraz helyiségekben, 272,7 m2 fal bontás + 28 m3 egyéb falnyílás bontása, 900 m2
kültéri vakolás, 476 m2 beltéri vakolás
• Irodaterek padlóburkolat felújítási munkái kiviteli terv szerint 5343,03 m2
• Belső közösségi és közlekedőterek padlóburkolat felújítása kiviteli terv szerint 2133 m2
• Mosdók és vizesblokkok kiviteli terv szerinti felújítása 110 m2
• Épületgépészeti munkák: energetikai korszerűsítése - épülethűtés rendszer kialakítása kiviteli terv
szerint 5 db kültéri és 178 db beltéri egység
• Belső terek és szerkezetek műemléki restaurálása :
- Festés: előcsarnok, díszlépcsőház 350 m2,
- Fa szerkezetek: tárgyaló és ruhatár falburkolatai, bútorkárpitjai; beltéri nyílászárók (flóderezett
ajtók, ablakok, színes ajtók 860 m2); lépcsőházi korlát 30 fm,
- Kő szerkezetek: belsőtéri lépcsők 316 fok, 10 db pihenő,
- Fém szerkezetek: lépcsőházi korlátok 114 fm, csillárok 19 db, kilincsek 120 db,
• Díszterem felújítási és restaurátori munkái 246,46 m2
• Belső közösségi és közlekedőterek festéselőkészítési és festési munkái 16 146 m2 falfelület
• Belső nyílászárók felújítása, illetőleg cseréje kiviteli dokumentáció szerint 315 db
Ajánlatkérő az opciós tételek pénzügyi fedezetét biztosító forrással nem rendelkezik, de a
későbbiekben támogatási igényt kíván benyújtani. A forrás rendelkezésre állásától függően
ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az opciós tételek közül tetszőleges számút és tetszőleges
sorrendben megrendeljen nyertes ajánlattevőtől, mint megbízottól. Egy-egy opciós tétel
megrendelése esetén a nyertes ajánlattevővel, mint megbízottal organizációs egyeztetésre kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
1) Az opciós tételekre vonatkozó, a felolvasólapon rögzítendő ajánlatot a közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott, egyes tételek megajánlott díjait tartalmazó díjtáblázat (költségvetés) kitöltésével
szükséges megadni, amely dokumentum szakmai ajánlatnak minősül.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá
(2) bekezdésének a) – b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában az előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, az ajánlatban
a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelően kitöltve és az érintett
szervezetek által aláírva. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelően nyújtandó be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára,
továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
Kamarai nyilvántartás:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1)
bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés
tényéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán
az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia
kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
(műemléki épület magasépítési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása)
szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 20 millió
forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel
kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő
az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során
valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész
α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)(2) bekezdése szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került különös tekintettel a referencia tárgyát képező
műemléképület műemlékvédelmi nyilvántartási adatait.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2.1-3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy
mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül
foglalkoztatásra;
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely
kamarai nyilvántartási számmal;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 6 évben műszaki átadás-átvétellel
lezárt, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 8800 m2 alapterületű, közhasználatú

építménynek minősülő műemlék rekonstrukciójához kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A alkalmassági követelmény egy vagy több referenciával is igazolható, amely referenciák közül
- legalább az egyik legalább 5000 m2 hasznos vagy nettó alapterületű épülethez kapcsolódott;
- legalább az egyik részleges üzemelés alatt került rekonstrukcióra;
- legalább az egyik esetében kő- és kerámia- és festőrestaurálás is a szolgáltatás része volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
ME-É – vagy azzal egyenértékű – műszaki ellenőri jogosultsággal, valamint legalább 36 hónapos
projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik legalább nettó 5000 m2 alapterületű, közhasználatú
magasépítési építmény építésével vagy felújításával kapcsolatos beruházásához kapcsolódó, teljes
körű műszaki ellenőri feladatok ellátása területén.
M/2.2. legalább 1 fő magasépítési műszaki ellenőr szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti ME-É – vagy azzal egyenértékű – műszaki ellenőri jogosultsággal, valamint
legalább 36 hónapos magasépítési műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal rendelkezik legalább
nettó 5000 m2 alapterületű, közhasználatú magasépítési építmény építésével vagy felújításával
kapcsolatos beruházásához kapcsolódó, teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása területén.
M/2.3. legalább 1 fő tartószerkezeti szakértő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti SZÉS1 – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, valamint legalább 1 db, legalább nettó
5000 m2 hasznos alapterületet meghaladó magasépítési építmény építését tartalmazó magasépítési
beruházáson műszaki ellenőr szervezeten belüli tartószerkezeti szakértői tapasztalattal, továbbá
magasépítési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátásában legalább 36 hónapos tartószerkezeti
szakértő szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember kizárólag 1 pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az M/2.1-2. pontok tekintetében a Kbt.
65. § (10) bekezdése alapján kizárja a kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételét.
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági
feltételként.
Az M/1-2. pontok tekintetében közhasználatú építmény fogalma alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2.
§ 9. pontja szerinti építmény értendő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:opciós tételek nélküli díj 1%a késedelemmel érintett minden naptári nap után,max. az
opciós tételek nélküli díj 20%a.
Hibás teljesítési teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig,előzőleg meghatározott mértékű késedelmi
kötbérre jogosult Megbízó.
Meghiúsulási kötbér:az opciós tételek nélküli megbízási díj 20%a.
Opciós tételek megrendelése esetén biztosítékok:késedelmi,hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a fent
meghatározott mértékekben,opciós tétel nettó megbízási díja,mint vetítési alapra vetítve.
Teljesítési biztosíték az opciós tételek nélküli nettó megbízási díj 5%a.
Megbízói teljesítés Ptk.6:130.§(1)és(2) bek. szerint átutalással.Kifizetésnél Kbt.135§(1)és(5)-(6)bek,valamint
a 2017.évi CL.tv. alkalmazandó.
Finanszírozás forrás:az elszámolható költségek vonatkozásában 100% hazai központi költségvetési
támogatásból–Modern Városok Program.
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme:HUF
Előleg nem biztosított.
Résszámlázás és továbbiakat szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5)
bekezdései irányadóak
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolása – adott esetben nemleges
tartalommal – kötelező.
2) Értékelés:
Az értékelése során adható pontszám határa: 0-10 pont.
1. Ajánlati ár (nettó Ft): fordított arányosítás.
Az ajánlati árra vonatkozó alszempontok és súlyszámok:
1. Opciós tételek nélküli kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatás nettó ára – súlyszám: 40
2. Opciós tételek kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatás nettó ajánlati összege – súlyszám: 10
2. Minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás; abszolút értékelés.
Az 1.1-1.3. alszempontok esetében: egész hónapban megadva, 0 hónap 0 pont, 36 hónap vagy
kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap.
Az 1.4-1.5. alszempontok esetében: igen – 10,00 pont, nem – 0,00 pont
Az 1.4. minőségi értékelési alszempont szerinti szakemberrel szemben támasztott követelmény:
a szakember legalább nettó 8.500 m2 hasznos alapterületet meghaladó magasépítési műemlék
épület rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásra vonatkozó műemlékvédelmi szakértői feladatok
ellátására vonatkozó szerződés teljesítésében, mint műemlékvédelmi szakmérnök részt vett.
Az 1.5. minőségi értékelési alszempont szerinti szakemberrel szemben támasztott követelmény:
a szakember részt vett legalább nettó 8.500 m2 hasznos alapterületet meghaladó műemlék
magasépítési épület rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásra vonatkozó műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó szerződés teljesítésében, ahol távfűtési rendszer felújítása vagy
kiépítése is megvalósult.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
4) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064
5) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke 1 millió Ft. Ajánlatkérő
fizetési számlája: 11732002-15337544, fizetési számlára történő teljesítés esetén csatolandó az
átutalásról szóló igazolás.
6) A szerződéskötés feltétele legalább 100 millió forint/év és 40 millió forint/káresemény mértékű,
mérnöki tevékenységre vonatkozó összekockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R. vagy
E.A.R.) megléte, valamint az alkalmassági feltételek kapcsán releváns névjegyzékekben, illetőleg
nyilvántartásokban való szereplés. Erre vonatkozóan nyilatkozat csatolandó az ajánlatban.
7) Ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot, amely tartalmazza legalább a bevonásra kerülő
szakemberek erőforrástervét, szervezeti ábráját és munkamódszerét az opcionális tételek
nélküli kivitelezés tekintetében. A leírásnak ki kell térnie legalább az M/2. alkalmasság szerinti
szakemberek, adott esetben az értékelési szempontok szerint megajánlott további szakemberek
feladatvégzésére, kiegészítve az ajánlattevő által szükségesnek vélt további szakértőkkel. A szakmai
ajánlatot ajánlatkérő hiánypótolható dokumentumnak minősíti.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján jelzi, hogy adott esetben hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást kíván lefolytani a jelen eljárás tárgyával, mint alapprojekttel összhangban lévő
tárgykörökben: Kecskemét Városháza turisztikai fejlesztésének 2. üteméhez kapcsolódó műszaki
ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok:
látogatóközpont rész:
földszint: 1001, 1002, 1003, 1008, 1018, 1019
geléria: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (egyes terek itt megszűnnek majd, a légtér egybenyitásra
kerül)
kávézó és ajándékbolt rész
földszint: 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093
A beszerzéseket a jelen eljárás releváns feltételeivel azonos feltételek mellett kívánja ajánlatkérő
megvalósítani. További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
9) Ajánlatkérő a P/1., M1., M/2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevőkre vonatkozó
feltételekhez képest szigorúbban határozta meg.
10) A részekre történő ajánlattétel kizárása: a kivitelezés, így a műszaki ellenőri szolgáltatás is egy
épület felújítására vonatkozik, így a teljesítés egy építési területen, egységes organizáció mellett kell,
hogy megvalósuljon.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (6410/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor Utca 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 179553802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266952019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266952019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre
Hivatkozási szám: EKR000266952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09123000-7

További tárgyak:
65210000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kereskedelmi szerződés keretében, teljes ellátás alapú, 4 300 000 m3, azaz 149 640 000 MJ mennyiségű
földgáz beszerzése 12 hónap, azaz 2019.10.01-2020.10.01. közötti időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban:
AK) a megadott mennyiségtől + 30 %-kal különdíjmentesen eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk
pontban megadottak szerint. Összesen 106 db fogyasztási hely, melyből 72 db 20 m3 alatti, 21 db 20-100
m3/h közötti, 13 db 100 m3/h feletti kapacitással vételeznek. A meghatározott mennyiségeket az MSZ
1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).
További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
AK "különdíjmentes" kifejezést úgy értelmezi, hogy az opcionális mennyiséget a szerződéses áron, felár
nélkül kívánja vételezni, egyéb díj nem számolható fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +30 %-a. A közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet 4.1. pontjában részletezettek szerint AK fenntartja magának a
jogot, hogy a szerződéstervezet 4.1.pontjában foglalt szerződött mennyiségtől +30 %-ig terjedő
többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a
szerződéstervezet 5.1. pontjában meghatározott áron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes:
dr.Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565,Gyergyai László, lajstromszám: 00593, Pethő-Kerék Hajnalka,
lajstromszám: 01054.
Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap
elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT),
alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK
kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a
figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re. A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62.§ (1)-(2)
bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a
Kr. 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr.
4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt
kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)
vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani,
mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.- ben előírt kizáró okok hatálya
alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon
ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4)
bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben
feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen
adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése
nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.
AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott
határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr.
13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának
nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. AK felhívja a figyelmet a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja
alapján, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó EKR űrlapon a szabályozott
piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen nem
lehetséges. AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontokat az EKR űrlapokon, a Kbt. 62. § (2)
bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását a KD részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta
benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos
határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt.
65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya (földgáz értékesítése) szerinti referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell
legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés
idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól, év, hónap, nap-ig), - szerződést kötő másik
fél megnevezése, címe, a
kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe, - szállítás tárgya (olyan részletességgel,
hogy az adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen
megállapítható legyen), - a szállítás mennyisége (m3-ben vagy MJ-ban), - nyilatkozat, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás módjára irányadó
a Kr. 3.§, Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, Kr. 21/A.§, Kr. 22.§, Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés, Kbt.
66-67.§, Kbt. 69. §. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel AK által meghatározott
műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett
gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKDban tett egyszerű nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és
(5)bekezdés). Közös ajánlattevők
mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet vagy személy
mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában
előzetesen és csak arról szükséges
nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3)
bekezdés). Utólagos igazolás:
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló
felhívásában meghatározott határidőn
belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági
követelménynek való megfelelést és
csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek
tekintetében igénybe vették. Az M1.
alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló
szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás
során a megadott időszakra vonatkozó
adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/
referenciaigazolásban szükséges
szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21. §
(1a) bek. alapján a vizsgált időszak
alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36
hónap) alatt befejezett, de
legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36
hónapban) a közbeszerzés tárgyának (földgáz értékesítése) megfelelő áruszállításra vonatkozó,
az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, legfeljebb három szerződés
teljesítéséből származó, összesen legalább 3 200 000 m3 vagy 111 360 000 MJ mennyiségű földgáz
értékesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Alulszállítási kötbér: ha Kereskedő a szerződött menny.-nél a megengedett eltérés mértékét is figyelembe
véve kevesebb földgázt bocsát Felhasználó rend.-re, mértéke: a le nem szállított mennyiség nettó vételára
25 %-a.
Túlvételezésből eredő kötbér: ha Felhasználó a szerződésben adott időszakra meghat. földgáz
mennyiségnél 4 300 000 m3+ 30 % opciót meghaladó mennyiségű földgázt vesz át. A többlet mennyiség
+10 %-os molekuladíjjal (molekuladíj*1,1) kerül elsz.-ra. Kivéve, ha a túlvételezésre annak következtében
kerül sor, hogy jogszabály felhat.-a alapján a Felhasználó által üzemeltetett ingatlanok számában bővülés
következett be a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését követően.
Alulvételezésből eredő kötbér: ha Felhasználó a szerződésben adott időszakra meghat. földgáz mennyiséget
nem veszi át (4 300 000 m3). Az át nem vett mennyiség a szerződésben meghat. molekula díj 25 %-os
áron(molekuladíj*0,25) kerül elszámolásra.
Karakterkorlát miatt további feltételek a VI.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6)
bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át
alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlat benyújt.-nak tartalmi és formai követelm.: -A Kbt. 66.§ (1) bek.-e alapján az ajánlatot a
gazd.-i szereplőnek a felhívásban és a
KD-ban meghat. tartalmi és formai követelm.-nek megf.-en kell elkészítenie és benyújtania. - AK
felhívja a figy.-et a 424/2017.(XII.19.)
Korm. rendeletben (tov.: Rend.) foglaltakra, különösen a 6.§ (6a) bekezdésére. -Az ajánlat összeáll.nak megkönny. érdekében AK az elektronikus közbeszerzési
rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelk-re. AK kéri, hogy a .docx
form.-ban rendelk.-re bocs.
mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf file-ban, illetve az
„Ajánlati ártáblázat” elnevezésű táblázatot .xls/.xlsx form. fájlban szüks. feltölt. az EKR-be. Ajánlatba
csatolandó: 1)Kbt. 66. § (5) bek. sz.
felolvasólap 2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok ( nyilatk. Kbt. 66.§ (2)
bek. sz., a Kbt. 67. § (4) bek alapj.,
valamint folyamatban lévő vált. bej. elj.-ról) 3)Ajánlat adatlap 4)„Ajánlati ártáblázat ” 5)Nyilatk. közös
ajánlattételről, adott esetben együttműk. megállap. 6) Aláírási címpéldány,aláírás minta, adott
esetben meghatalmazás 7)
Változásbejegyzés esetén vált. bej. kérelem és kapcs. dok. 8) Nyilatk. kapac. bizt. szervezet igénybe
vételéről, alátám. okirat 9)Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatk. 10)Nyilatk. bizalm. adatkez.-ről 11)
Nyilatk. a 2011.
CXCV. tv. 41. § (6) bek.-ben foglalt felt. való megf.-ről 12) Nyilatk. egysz. elektr. másolatban
benyújtott iratokról (adott esetben) 13)
Nyilatk. idegen nyelven benyújt. iratok magyar nyelvű ford.-ról (adott esetben) 14) Nyilatk. üzleti
titokról 15) EEKD 16) Nyil. a fogyasztási helyek változásának kezeléséről.
Egyéb információk: AK érvényességi feltételként előírja, hogy AT rendelkezzen az ajánlattételkor
hatályos földgáz kereskedelmi működési engedéllyel, melynek az ajánlati kötöttség és a szerződés
teljes ideje alatt hatályosnak kell lennie. A működési engedély meglétét AK ellenőrzi.- AK a részvételt
nem köti gazd. szerv. alapít.-hoz, továbbá a szerz. telj.-e érdekében nem követeli meg gazd.
szerv.létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.) - A nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt., illetve a
kapcs. végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell
alkalm. - AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6)
bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő
gazd. szereplőre vonatkozó
hiánypótlást - AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját - AK hiv. a Kbt. 79.§ előírásaira - AK
alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek.
előírásait - A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest
AK szigorúbban hat. meg (M1). - AK

nem köt ki aj. bizt.-ot - AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért - Kieg. tájék. Kbt.
56. § alapján - AK felhívja a
figyelmet Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra - Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1 Karakterkorlátra
tekintettel egyéb információk a KD-ban.
Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlattétel lehetősége nem biztosított, mivel a
közbeszerzés tárgyát képező áru esetében a részekre bontás, illetve több szerződés megkötése
nem indokolt.
III.2.2) pont folytatása: AK előleget nem biztosít. A Felhasználó a számlák ellenértékét - a Kbt.
135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseinek,valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései rendelkezéseinek
a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 naptári napon belül fizeti meg átutalással a
Kereskedő - szerződő felek személyénél - feltüntetett bankszámlájára.
Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a Ft. Egyéb
részletszabályok a KD-ok részét képező szerződéstervezetben.
A felhívás II.2.7) pontjában megjelölt szerződés kezdési dátuma a közbeszerzési eljárás
befejezésének változó időpontjára tekintettel változhat, azonban a befejezés dátuma ebben az
esetben sem változik, vagyis 2020. október. 1. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§.
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Államkincstár (6539/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Endre
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki szakértői beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000391162019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki szakértői szolgáltatás nyújtás a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program (VEKOP) keretében megvalósuló projektek műszaki
szempontú ellenőrzéseihez – megbízási keretszerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki szakértői beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71356100-9

További tárgyak:
71356200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közigazgatási
területén belül a projektek megvalósulási helyszínén, valamint a Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságai Állampénztári Irodáinak székhelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat kapcsán elvárt cél a Széchényi 2020 (2014-2020) programozási időszakban a TOP, valamint
VEKOP keretében megjelent felhívások keretében megkötött Támogatási Szerződések/Támogatói Okiratok
pályázati felhívásban, a Támogatási Szerződés(ek)ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
irányelveknek történő megfelelés ellenőrzése.
A KSz által kezelt projektek kapcsán a műszaki szakértői szolgáltatás nyújtás keretében elvégzendő
feladatok különösen, de nem kizárólag az alábbi tevékenységekre terjednek ki:Közbeszerzési
dokumentációk ellenőrzése (dokumentációk műszaki szempontú ellenőrzése, Vállalkozói
szerződésmódosítások műszaki szempontú ellenőrzése – előreláthatóan nagyságrendileg: 750 db, 1-3
mérnöknap/db;Projekt végrehajtás dokumentum alapú ellenőrzése (műszaki szakértői tevékenység
a projekt felügyelete során, teljesítés igazolások ellenőrzése, műszaki tatalom változások vizsgálata,
szabálytalanságok feltárása) – előreláthatóan nagyságrendileg 1500 db, 2-6 mérnöknap/db;Projekt
előrehaladás ellenőrzése (helyszíni ellenőrzés) – előreláthatóan nagyságrendileg 2000 db, 1-3 mérnöknap/
db
Várható projektszám 4250 db, mely nem egyezik meg a tényleges megrendelések számával. Az egyes
projektekhez tartozó ellenőrzési feladatok projektenként eltérhetnek, így a tényleges megrendelések száma
és típusa a projektek jellegétől, előrehaladottságától függően, így esetileg kerülnek meghatározásra.
Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy az ellenőrzési tevékenységek Földrajzilag az ország teljes területére
kiterjedhetnek. AT-nek ajánlatát annak tudatában kell megadnia – mivel egyidejűleg több helyszínen való
tevékenységek elvégzése elvárt -, hogy egy napra legalább 19 db eltérő típusú dokumentum alapú és/vagy
helyszíni ellenőrzés elvégzésére megfelelő szakértelmet tudjon biztosítani.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT részére az alábbi szakemberek a teljesítés során rendelkezésre
álljanak, amely rendelkezésre állást nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában igazolnia kell.
AK kiemeli, hogy valamennyi jogosultság és/vagy végzettség esetében egyaránt biztosítja az előírttal
egyenértékű jogosultsággal és/vagy végzettséggel való megfelelés lehetőségét, továbbá a jogosultság
meglétének hiányában elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség/végzettség és
szakmai gyakorlati idő meglétének igazolását).
Magasépítési beruházáshoz kapcsolódó, Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri, műszaki szakértői
feladatok:műszaki ellenőr magasépítés (ME-É; ME-ÉI-MÉK; ME-ÉII-MÉK);Településtervezési szakterület
(TT);Tartószerkezeti tervezési szakterület, épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület (T,
T-E);Műemlékvédelmi szakértő, mérnök kamarai korlátozás nélküli (MV-ÉP/AM);Rehabilitációs
környezettervező szakmérnök;Turisztikai szakértő - turisztika szakirányú felsőfokú végzettség;Tájépítész és/
vagy Okleveles tájépítész mérnök.
Mélyépítő beruházáshoz kapcsolódó, Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri, műszaki szakértői
feladatok:mélyépítő szakemberrel (ME-M);Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti
építmények tervezési részszakterület (KÉ-K);Vízgazdálkodási építmények szakterület, Vízgazdálkodási
építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület (ME-VZ, MV-VZ,
VZ-TEL; VZ-TER);Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (ME-KÉ, MVKÉ);Közlekedésmérnök: ME_KE, MV-KE, – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik;Közlekedésbiztonsági szakértő (D5, D6);Infrastruktúra-környezetmérnök Okleveles
infrastruktúra-építőmérnöki

Energia-megtakarítást célzó felújítást tartalmazó beruházáshoz kapcsolódó Mérnöki és/vagy Műszaki
ellenőri műszaki szakértői feladatok:Gépész- és/vagy villamosmérnök, kamarai korlátozás nélküli (ME-EN,
ME-G, ME-V, MV-EG, MV-EN, MV-EV, MV-VI);energetikai tanúsítói jogosultság, (TE);Épületenergetikai
szakértés- (SZÉS6)
AK kiköti, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal eseti megrendeléseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás
III.1.3) M/2.1. pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max
36 hónap) 5
2 A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.2.
pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap) 5
3 A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.3.
pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap) 5
4 A felhívás III.1.3) M/2.4. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.4.
pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb
további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható, az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján
a keretösszeg kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségből 30 % opciós mennyiség,
melyet ajánlatkérő jogosult a keretszerződés lejártáig azonos feltételekkel igénybe venni. Az opciós
mennyiség a szerződés meghosszabbításának időtartama alatt is lehívható az eredeti szerződéses
feltételekkel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárása: a felhívás VI.4.3) pontjában rögzítve.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ának megfelelően
kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában
foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1.§(1) bek. szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (továbbiakban:EEKD) kell előzetesen
igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk
kérése nélkül.
Ajánlatkérő az EEKD egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.
A Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az
alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§(3) bek.-nek a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (műszaki
ellenőrző szolgáltatások és/vagy műszaki segítségnyújtási szolgáltatások) szerinti referenciáinak
igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22.§(3) bek. szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik
fél megnevezését; a szolgáltatás tárgyát; a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év-

hónap-nap pontossággal megjelölve); a teljesítés mennyiségét; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára és a 22. § (5) bek.-re.
M/2. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az
ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai
gyakorlata és adott esetben jogosultsága;a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozat;a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az
előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok
– egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki
jogosultsággal. AK felhívja a figyelmet, hogy a jogosultsággal nem rendelkező szakember esetében
a szakmai tapasztalat ismertetése olyan részletezettségű kell legyen, hogy abból a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő és az alkalmassági követelmény teljesüléséhez
szükséges további gyakorlati idő elkülönítetten megállapítható legyen.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység
ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap, nap pontossággal),
valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/
amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
áll.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak
bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített:
M/1.1. településfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó, Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri feladatok
ellátása tárgyú legalább 3 projekthelyszínen történő egyidejű, párhuzamos munkavégzésre és/vagy
dokumentum alapú ellenőrzésre vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Dokumentum alapú ellenőrzés alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése (dokumentációk műszaki szempontú ellenőrzése,
Vállalkozói szerződésmódosítások műszaki szempontú ellenőrzése;
Projekt végrehajtás dokumentum alapú ellenőrzése (műszaki szakértői tevékenység a projekt
felügyelete során, teljesítés igazolások ellenőrzése, műszaki tatalom változások vizsgálata,
szabálytalanságok feltárása).
M/1.2. legalább 1 db, épületenergetikai felújításban való részvételre vonatkozó referenciával
(tervezés, és/vagy műszaki ellenőrzés, és/vagy mérnöki feladatok ellátása).
M/1.1 alkalmassági minimumkövetelmények esetében projekthelyszínnek minősül, ami az önálló
projektelemként valósult meg különböző földrajzi területeken (Ajánlatkérő különböző földrajzi
területen történő teljesítés alatt a különböző településeken történő teljesítést érti).
Ajánlatkérő M/1.1. alkalmassági minimumkövetelmény esetében településfejlesztéshez
beruházáshoz fogalmába a magasépítési tevékenységet és a mélyépítési, útépítési, közműépítési
tevékenységet egyaránt beleérti. M/1.2. alkalmassági minimumkövetelmény esetében
épületenergetikai felújításán a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint: energia-megtakarítási célú
felújítás értendő.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő magasépítő mérnök szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti ME-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M/2.2. legalább 1 fő mélyépítő mérnök szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti ME-M – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M/2.3. legalább 1 fő energetikus/épületenergetikus aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
mérnök kamarai korlátozás nélküli SZÉM6 vagy SZÉS6 vagy TÉ – vagy azzal egyenértékű –
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik;
M/2.4. legalább 1 fő településtervező mérnök szakértővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti TT – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető, amely esetben egyértelműen el kell határolni, hogy
a szakmai gyakorlat bemutatása mely alkalmassági követelmény igazolására vonatkozik.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezet szerint.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
EU támogatás igénybevételével kerül biztosításra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései. A késedelmi kamatra a
Ptk. 6:155. § az irányadó.
Irányadó a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet.
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §
(1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.
§-t alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a) Értékelési módszertan:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
1. Szakértői díj (nettó Ft/mérnöknap): fordított arányosítás.
2. Ajánlattevő személyi állománya: szempont tekintetében egyenes arányosítás
Amennyiben a közbeszerzés tárgyát érintő feladatok elvégzésérére szánt idő nem éri el az 1
szakértői napot (8szakértői óra), a díjazás időarányos szakértői napban kerül elszámolásra (pl.: 4
óra munkavégzés esetén 0,5 szakértői nap).
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok
meghatározását
a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.
b) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési
dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti aláírt példányban. EKR rendszerben elektronikus
űrlapként kell csatolni!

e) Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni.
f) Ajánlattevőnek nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (5)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatot!
g) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl:
bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban
kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
h) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel
a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
i) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
j) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan
tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és
kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviseleti meghatalmazásának körét.
k) Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
l) Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
m) Ajánlatkérő IV.2.6) pontban 2 hónap alatt 60 napot ért.
n) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
o) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042)
p) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.
q) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
r) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek mértéke
3.000.000,- Ft. Részletes feltételek a KD. I kötet. 11. 6) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Kiegészítés a részekre történő ajánlattétel kizárásához: A beszerzés tárgya azonos típusú,
egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amelyeknek tekintetében az ajánlatkérő
számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy országosan egységes működtetést biztosítson.

Az ajánlatkérő szervezeti felépítéséből adódóan - önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos
hatáskörű központi költségvetési szerv, mely egy központi szervből és 19 területi szervből áll,
valamin a Kincstár központi szerve és területei szervei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek
– a központi funkció látja el a megyei irodák működésének irányítását biztosítja az országosan
egységes működtetést, és kezelést. A központi funkció feladat továbbá az elvégzett feladatok
minőségbiztosítása, a megyei iroda humán kapacitásának szükség szerinti átcsoportosítása,
és az erőforrás-gazdálkodás, így a felhívás tárgyaként megjelölt szolgáltatás vonatkozásában a
feladatelosztás, annak ellenőrzése és a teljesítés igazolása is a központi funkció irányításában
működik.
A munkavégzés a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSz) által
végzett ellenőrzések időpontjában, a helyszíni ellenőrzést végző KSz munkatársakkal együtt, egyes
esetekben (dokumentum alapú ellenőrzés) önállóan történik. A feladatellátás során figyelemmel kell
lenni a vonatkozó EU előírások, EU támogatáspolitikai szabályok, a vonatkozó rendeletek (272/2014.
(XI.5.), Korm. rendelet, az Irányító Hatóság által meghatározott mindenkori hatályos utasítások
és útmutatók (IH utasítások, útmutatók),stb.) előírásaira, melyek betartása alapvető követelmény.
Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatot elsősorban a pályázati felhívásban valamint a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott keretek közt szükséges megvalósítani, így az erre vonatkozóan
kialakított ajánlattevő struktúra egységes formája elvárt, amely több nyertes ajánlattevő esetén nem
lenne biztosított az egységes irányítási és felügyelete rendszer hiányára tekintettel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nógrád Megyei Kormányhivatal (6325/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25648113
Postai cím: Zemlinszky Rezső Út 9
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Jánosné
Telefon: +36 32521050
E-mail: solyom.janosne@nograd.gov.hu
Fax: +36 32310327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759742018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759742018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15 mentori szolgáltatások -2019
Hivatkozási szám: EKR000759742018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85312320-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektben részt
vevő személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatások biztosítása Nógrád megyében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 mentori szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak
illetékességi területén 6 helyszínen: Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Balassagyarmat, Szécsény,
Rétság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A munkaerőpiaci mentori szolgáltatás elsődleges célja, hogy segítse a GINOP-5.1.1-15 2015-00001
kódszámú „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projektbe bevont személyek egyéni programjának sikeres
megvalósítását Nógrád megyében és ezzel hozzájáruljon a résztvevők munkaerőpiacra történő
kivezetéséhez. A munkaerőpiaci program célcsoportját azok a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők,
szolgáltatást igénylők, közvetítést igénylők valamint azok a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottak
alkotják, akiknek az elhelyezkedése a munkaerőpiaci program segítségével valósítható meg. A mentori
szolgáltatás akkor eredményes, ha az ügyfél Megállapodásában rögzített egyéni programja megvalósul.
Az Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának székhelyén biztosítania kell a mentori szolgáltatásokat.
Mentori szolgáltatás tervezett létszám és ajánlott szakértői létszám:
Tervezett létszám megyei szinten összesen: 1000 fő. A mentori szolgáltatást a programba vonástól
annak lezárásáig személyenként átlagosan 6 alkalommal kell biztosítani. A mentori szolgáltatás átlagos
időszükséglete 1 óra/fő/alkalom. Egy főre maximum 12 alkalom számolható el. Ajánlattevő tudomásul
veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési
helyszínenként is eltérő.
A szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében 4 fő mentor biztosítása szükséges. Egy mentor
több helyszínen nyújthat szolgáltatást. A mentori szolgáltatást csak olyan személyek nyújthatják a
GINOP-5.1.1 program résztvevőinek, akik megfelelnek a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15) GM. rendelet 1.sz. mellékletében
meghatározott képesítési előírásoknak. A mentori szolgáltatást az Ajánlatban szereplő szakembereknek
személyesen kell nyújtani.
Tervezett létszám járásonkénti bontásban:
Salgótarjáni Járás: 445 fő; Balassagyarmati Járás: 186 fő, Pásztói Járás: 102 fő; Szécsényi Járás: 128 fő;
Bátonyterenyei Járás: 73 fő; Rétsági Járás: 66 fő. Összesen: 1000 fő.
A szolgáltatás nyújtás történhet a képző intézményben, a munkavállalás helyszínén és a járási hivatal
foglalkoztatási osztályán. Amennyiben a szolgáltatás nyújtás a járási hivatal foglalkoztatási osztályán történik
a szolgáltatást a járási hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodva kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ügyfélfogadásra, a szolgáltatás nyújtására alkalmas irodahelyiséget, megfelelő irodabútorral,
a Járási hivatalok Foglalkoztatási osztályain térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára,
előzetesen egyeztetett időpontokra vonatkozóan.
Ajánlattevőnek a mentori szolgáltatáshoz, az ügyfelekkel való találkozáshoz szükséges papír alapú
nyomtatványokat és irodaszereket a szolgáltatás nyújtás teljes időtartama alatt biztosítania kell.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok,
beszerzésénél, beszerzett termékek esetén környezetbarát termékjellel rendelkező eszközöket vásárol,
kiadványok ill. egyéb dokumentumok előállításakor, valamint az irodai munka során újrahasznosított papírt
alkalmaz, a gépkocsi használatot a lehetőségekhez mérten alacsony szinten tartja.
Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Pénzügyminisztérium – korábban Nemzetgazdasági Minisztérium - által
vezetett munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek ideiglenes nyilvántartásában.
A szolgáltatás részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3) M2.pontjában alkalmassági követelményként
megnevezett szakember munkaerőpiaci területen végzett mentori tev-ségének 6 hónap min. köv-en
felüli szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:
A karakterkorlát miatt történő kiegészítés:
II.2.7) pontban a szerződés kezdő dátumaként meghatározott időpont az eljárás befejezésének változó
időpontjára tekintettel módosulhat. A befejezés dátuma a GINOP-5.1.1-15 program Támogatási
szerződésben rögzített befejezési dátuma.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek
az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. . Ajánlatkérő az
EEKD nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsájtja. Az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontját az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az Ajánlatkérő
ellenőrzi, ha az ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását
vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást
kell szükséges csatolnia. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően az ajánlattevőnek a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatát megtennie az EKR-ben

rendelkezésre álló űrlap kitöltésével. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pontja ic) alpontja szerint illetve 10. § g) pontja gc) alpontja rendelkezései
szerint kell igazolnia az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.A kizáró okok fenn nem
állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően
alkalmazandók. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban
nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz/
bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság/bíróság
által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlathoz.
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. §
(5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek az ajánlatához be
kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a)
pontja alapján pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított kettő évre vonatkozó megfelelő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt - nyilatkozatát; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében elfogadja Ajánlattevő EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság
tekintetében (Ajánlattevőnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további
pontjait nem). Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdések szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi
számláján (a megszüntetésre került számláján is) 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőt az igazolás benyújtására,
melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a
megnyitás dátumát, továbbá a korábban megszüntetett számlák adatait is. Ajánlatkérő a sorbaállítás
alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő,
ha a közös ajánlattevők közül 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 függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő 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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevőnek az ajánlatában a
Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján be
kell mutatnia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb
a közbeszerzés tárgya szerinti munkaerőpiaci területen mentori szolgáltatásait. Ajánlattevőnek az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő
által meghatározott M1) műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.
M2) Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
és az alkalmassági követelményeknek megfelelő szakembereket. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,
hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében elfogadja Ajánlattevő EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság
tekintetében (Ajánlattevőnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további
pontjait nem). Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdések szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
évben, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített összesen legalább
750 fő részére a közbeszerzés tárgya szerinti munkaerőpiaci területen mentori szolgáltatás
nyújtására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerint előírt formában igazolva a Közbeszerzési
dokumentumokban részletezett tartalommal. A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 éven belül
megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, a teljesített szolgáltatás sikeres befejezése erre
az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Amennyiben egy
ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el
az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját
hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a
projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig
-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a
vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált
időszakra eső teljesítés vehető figyelembe,
ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
M2) nem rendelkezik legalább 1 fő, a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 1. sz. mellékletének e)
pontjában előirt (vagy azzal egyenértékű) szakképesítésű vagy szakképzettségű, munkaerőpiaci
területen mentori szolgáltatás nyújtására jogosult szakemberrel, aki legalább 6 hónap mentori
szolgáltatás nyújtásában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében szükséges rendelkezésre állási nyilatkozatot
csatolni az ajánlathoz. A nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A
nyilatkozat hiányában az adott szakember nem kerül figyelembe vételre az alkalmasság elbírálása
során és nem vehet részt a szerződés teljesítésében. Csatolni kell a szakember szakképesítését
vagy szakképzettségét igazoló dokumentumok és a végzettségét igazoló bizonyítvány egyszerű
másolatát, valamint a szakmai önéletrajzot a szakember saját kezű aláírásával.

Közös ajánlattétel eseten a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. 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 függetlenül. 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. 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.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 30/2000
(IX.15.) GM rend. 1. sz. melléklet b) pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100%-ban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
előfinanszírozásával történik, valamint 100 %-ban a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 kódszámú Út a
munkaerőpiacra megnevezésű kiemelt projektből kerül utófinanszírozásra. Az ajánlattétel, az elszámolás
és a kifizetés pénzneme HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (6) és a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
A szerződést bizt. mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetési feltételek részletes szabályait és a szerződést biztosító
mellékkötelezettséget a közbeszerzési dokumentumok és a megbízási szerződés tervezet tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759742018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő (AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKRben történő lebonyolítást írja elő. 2.Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési
dokumentumban (KD) részletezettek szerint: a KD minta szerinti Árajánlattételi adatlapot;
EKR űrlapként: Felolvasólapot; Kbt. 62. § (2) bek.; a Kbt. 62.§(1) bek.k) pont kb)alpont.;
Kbt.62.§(1)bek.k)pont kc)alpont; Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatokat és nyilakozatot a
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6)
bek. szerinti adatokat. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy
a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely
részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány
nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást. Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.
A KD-ban szereplő minta szerinti Átláthatósági nyilatkozatot. 3.Benyújtandó dokumentumok
tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol AK előírja az eredeti vagy hiteles
másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat,
illetve aközös ajánlattevők megállapodása), továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat. E
nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.
10.§ rendelkezik. 4.Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 5.AK
az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Új gazdasági szereplő
bevonása esetén az AK összesen egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást a Kbt. 71.§(6)
bekezdésében foglaltak esetén. 6.AK 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva
közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.7.AK
alkalmazza a Kbt.81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 8.Ajánlat elkészítésével és benyújtásával

járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. 9.nyertes Ajánlattevőnek
a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a KD-ban előírt, a szolgáltatás nyújtásához
szükséges informatikai és oktatási eszközökkel (továbbiakban: Eszközök) és szerepelnie kell a
Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya által vezetett munkaerőpiaci szolgáltatást
nyújtó szervezetek ideiglenes nyilvántartásában (továbbiakban: Nyilvántartás), amely előírásoknak
azonos feltételekkel a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Amennyiben a nyertes
Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumoknak megfelelő
szolgáltatás nyújtásához szükséges Eszközökkel és/vagy nem szerepel a Nyilvántartásban, abban
az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) bek. alapján AK
a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 10.Jelen felhívásban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 11.Az
értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-10. ahol a 0. pont
a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a minőségi kritérium értékelési
szempont esetében egyenes arányosítás, az ár kritérium esetében fordított arányosítás a KD-ban
foglaltak szerint. 12.A Kbt. 27. § (3) bek. figyelemmel a 14/2016. (V. 25.) MvM r. 6. § (7) bekezdése
alapján a FAKSZ: Márkus Pál (00385) 13.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontjában foglalt
eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Országos Vérellátó Szolgálat (6502/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17001700
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zimmermann Ágnes
Telefon: +36 13724274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000273802019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000273802019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomatlan címke és címkekészletek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000273802019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„ Nyomatlan címke és címkekészletek beszerzése”-Adásvételi szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A/M kódú címke beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 800 000 db nyomatlan címke
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen

mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: T kódú címke beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 3 000 000 db nyomatlan címke
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: A/K kódú címke beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 3 500 000 db nyomatlan címke
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: S 2/0 kódú címkekészlet beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 50 000 db nyomatlan címkekészlet
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: S 4/0 kódú címkekészlet beszerzése
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 1 002 000 db nyomatlan címkekészlet
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: S 6/0 kódú címkekészlet (nagy) beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 700 000 db nyomatlan címkekészlet
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: S 16/12 kódú címkekészlet beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 1 100 000 db nyomatlan címkekészlet
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: S 6/0 kódú címkekészlet (kicsi) beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 1 100 000 db nyomatlan címke
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: ZEBRA GK 420t nyomtatóhoz címke beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 16 000 db nyomatlan papír címke
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt
(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
II.2.1)
Elnevezés: Papírcímke ZEBRA GK 420t nyomtatóhoz címke beszerz
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13.)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyét megváltoztassa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés
Teljes mennyiség (alapmennyiség): 43 095 db nyomatlan papír címke
A teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártó azonos cikkszámmal rendelkező termékéből
kell megajánlani.
Egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlatkérő meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek
költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában
meghatározott részenkénti teljes mennyiség további maximum 30%-ának szállítása tekintetében.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát
ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt

(a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett
terméknek meg kell egyeznie az alapmennyiségre megajánlott termékekkel, továbbá azt az
alapmennyiséggel egyező ajánlati egységáron kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. A
beszerezni kívánt címkék esetében nincs olyan minőségi jellemző, melyet AK értékelni tudna.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek (a továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során
következett be. [Kbt. 74. § (1) bek.]
Az eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 63. § (3) bekezdése is.
Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön) és az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban:
ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek
hatálya alá.
AK az ESPD-t a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési
rendszerben (a továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők
rendelkezésére. Erre való tekintettel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek kell megtenni.
A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben AT élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az ESPDben meg kell jelölnie (mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását),
valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatába a K.H. a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozat másolatát vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozat másolatát.
Az ajánlatban be kell nyújtani - a Kr. 15. §-ában foglaltaknak megfelelően - az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső – alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.]
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK
megfelelő határidő tűzésével kiadott felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdése szerint, a Kr. III.
Fejezetében (8-14. § és 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy
nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb
ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a
Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem
említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét

az ESPD-ben megjelölte. Nem szükséges azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése az ESPDben, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr.
VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt meghatározni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (a továbbiakban: AT) a Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
AK az ESPD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére.
Erre való tekintettel közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek kell megtenni.
AK a Kr. 5.§-a alapján a 2.§ (5) bek.-nek megfelelően az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az ESPD IV. rész alfa szakaszának kitöltésével tett egyszerű nyilatkozatot.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben
további AT-knek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása
alapján a Kr. IV. Fejezetében (21-22. és 24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolniuk,
hogy megfelelnek az AK által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolásokat, ha AK a Kbt.
69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő
alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben
megjelölte. Nem szükséges azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése az ESPD-ben, amelyek
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a Kr. előírja.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr.
VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:
M1.) A Kr. 21.§ (1) bek. a) pont tekintetében az ajánlati felhívás feladásától (ld. felhívás VI.5. pontja)
visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgyát képező, azaz
az 1. rész: A/M címkék alapanyagával megegyező alapanyagú címkék;
2. rész: T kódú címkék alapanyagával megegyező alapanyagú címkék;
3. rész: A/K kódú címkék alapanyagával megegyező alapanyagú címkék;
4. rész: S 2/0 kódú címkekészletek alapanyagával megegyező alapanyagú címkekészletek;
5. rész: S 4/0 kódú címkekészletek alapanyagával megegyező alapanyagú címkekészletek;
6. rész: S 6/0 kódú (nagy) címkekészletek alapanyagával megegyező alapanyagú címkekészletek;
7. rész: S 16/12 kódú címkekészletek alapanyagával megegyező alapanyagú címkekészletek;
8. rész: S 6/0 kódú (kicsi) címkekészletek alapanyagával megegyező alapanyagú címkekészletek;
9. rész: ZEBRA GK 420t nyomtatóhoz címke alapanyagával megegyező alapanyagú címke;
10. rész: papírcímke ZEBRA GK 420t nyomtatóhoz címke alapanyagával megegyező alapanyagú
címke eladására vagy szállítására vonatkozó referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Kr.
22.§ (1)-(2) bekezdésével összhangban.
A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/közös ajánlattevő/a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti
szervezet) neve, címe (székhelye),
- a teljesítés ideje, intervalluma (kezdő és befejező időpontja: év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya olyan részletessséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság egyértelműen
megállapítható legyen,

- a szállítás mennyisége (db),
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e,
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%).
M2.) A Kr. 21.§ (1) bek. i) pontja szerint valamennyi címke és címkekészlet – beleértve azok
ragasztóanyagát is – ISO 3826 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítványa.
Irányadók a Kr. 19. § (7) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő,
közös ajánlattevők amennyiben
M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja)
visszafelé számított 3 évből származó, maximum 3 különböző szervezetnek szállított, a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítést igazoló,
az 1. rész tekintetében A/M kódú címke alapanyagával megegyező alapanyagú 600 000 db címke;
a 2. rész tekintetében T kódú 2 250 000 db címke;
a 3. rész tekintetében A/K kódú 2 625 000 db címke;
a 4. rész tekintetében S 2/0 kódú 37 500 db címkekészlet;
az 5. rész tekintetében S 4/0 kódú 751 500 db címkekészlet;
a 6. rész tekintetében S 6/0 kódú 525 000 db címkekészlet (nagy);
a 7. rész tekintetében S 16/12 kódú 825 000 db címkekészlet;
a 8. rész tekintetében S 6/0 kódú 825 000 db címkekészlet (kicsi);
a 9. rész tekintetében ZEBRA GK 420t nyomtatóhoz 12 000 db címke;
a 10. rész tekintetében papírcímke ZEBRA GK 420t nyomtatóhoz 32 000 db címke szállítására
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a Kr. 21.§ (1a) bek. a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük a
referencianyilatkozatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján ajánlatkérőnek minősül-e.
M2.) az általa megajánlott címke vagy címkekészlet – beleértve azok ragasztóanyagát is – nem
rendelkezik ISO 3826 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek vagy
elegendő ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
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 függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási
kötbér, teljesítési biztosíték, amelyek terjedelmi korlátok miatt részletezve a szerződéstervezet 3. pontjában
találhatóak!
Irányadó a Ptk. 6:186. §-a.

Számlázás: utólag, a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség leszállítását követően.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A § a)
pontja szerint történik, figyelemmel a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét saját forrásból biztosítja, a teljesítés igazolása után az ajánlattevő
által kiállított számla ellenében banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 60 napon
belül. Előleg nem fizethető. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (1a)-(1d), (4) és (6) bekezdései
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben
vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha
Kbt-ből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. Az elektronikus kommunikáció - ha
a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben
történik.
2.) Az eljárásra irányadó a Kbt.41/A. § (2) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017.
Korm. rendelet 11-12. §-a. Ennek megfelelően a dokumentumok benyújthatóak az EKR-ben
kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - ha űrlap nem áll rendelkezésre – a papír alapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában, ide nem értve az ajánlattevő által megtett,
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatokat, amelyeket teljes
bizonyító erejű magánokiratként kell elektronikusan benyújtani.
3.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a III.1.3) pont M.1)M2) alpontjában a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így
a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban
nem érintett területekre vonatkozóan – az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban megnevezett
dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell (Kr. 30. § (4) bek.)
4.) Ajánlatkérő kizárhatja azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani,
illetőleg aki az ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani.
5.) Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
7.) Ajánlattevői nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésének megfelelően.
8.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ára.
9.) A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
10.) Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11.) Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
12.) Irányadó idő: A közbeszerzési dokumentumokban megadott határidők közép-európai idő szerint
értendők (CET).
13.) A IV.2.6.) pontban megadott 2 hónap időtartam alatt – a Kbt. 81. § (11) bekezdésének
megfelelően – 60 nap értendő.
14.) A nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a Kbt., valamint - a
Kbt. 198. §-ában foglalt felhatalmazás alapján közzétett - végrehajtási rendeletek.
15.) A további információkat terjedelmi korlátok miatt részletezve az Egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazza.
16.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Takács Mária (lajstromszám: 00799).
17.) Az ajánlat részeként az egyéb közbeszerzési dokumentációban az ártáblázat valamint a
szakmai követelménytáblázat benyújtása kötelező.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6527/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230632019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230632019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vörösmarty Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000230632019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai
korszerűsítésének kivitelezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vörösmarty M. Ált.Iskola energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45214000-0

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Herke utca 5. hrsz.: 1848/54
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezése kapcsán a főbb mennyiségi
adatok:
- Homlokzati hőszigetelés: 3138m2
- Lapostető hő és vízszigetelése: 3348m2
- Nyílászáró csere: 234db
- Diszperziós festés: 11183m2
- Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 181 db
radiátor cseréje;
- Napelem: 39,00 kWp
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 – maximum 12 hónap) 10
2 Az M/2 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje
magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén ( minimum 0 – maximum 24 hónap) 10
3 Az M/2 alkalmassági követelmény b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje
napelemes rendszerek telepítésének megvalósítása területén (minimum 0 – maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00007
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT,alváll.,és
nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazd-i szereplő(GSZ),akivel szemben a
Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt.és a
321/2015 (X.30.)Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:AT-nek a Kbt.67.§(1)bek-ben,valamint a
321/2015.(X.30.)Korm.r.1.-4.§-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozattal,Kbt.69.§(4)bekezdése szerinti felhívás esetén
magyarországi letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i
szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8.§-ában,nem magyarországi letelepedésű
AT,adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.
(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak
szerint,figyelemmel a Korm.r.6.§ és 12-16.§-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem
állását.A Kbt.67.§(4)bek-ben foglaltakra tekintettel AT nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.Kizáró
okokat a dokumentáció részletezi. GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel az 1997.évi LXXVIII.tv.
(Étv.)szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Magyarországon
letelepedett GSZ esetében GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik. Az Étv.39.§-a előírja:(1)Az építőipari kiv-i tev.az
építési beruházás megvalósítása
keretében végzett építési tev-ek összessége. (3)Aki üzletszerű gazd-i tev-ként építőipari kiv-i tevet (a továbbiakban: vállalkozó kiv. tev.) kíván folytatni,annak rendelkezni kell a korm.rendeletben
meghat. feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek
bejelenteni. (7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kiv-i tev-re jogosultak
névjegyzékét,és a szolgáltatási tev. megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről
szóló tv. szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tev. folytatására való jogosultságot. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt. Szakmai tev. végzésére
vonatkozó alkalmasság igazolása:Előzetes igazolás:Kbt.67.§(1)bek.alapján az alkalmassági
feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan EEKD benyújtása szükséges.321/2015.(X.30.)Korm.r.2.
§ (5)bek.alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri
az EEKD IV.részében részletes adatok megadását. Kbt.65.§(1)bek.c) pontja szerint,a 322/2015.
(X.30.)Korm.r.21. §(1)bek.alapján az építőipari kiv-i tev-et folytató gazd-i szereplőknek szerepelniük
szükséges az Étv.szerinti,építőipari kiv-i tev-et végzők névjegyzékében.AT mellett vmennyi olyan
gazd-i szereplőnek(közös ATnek,alk.igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell
a névjegyzékben,akik a szerződés teljesítése során építőipari kiv-i tev-et fognak végezni.Nem
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letelepedett gazd-i szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges
szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy
szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük,nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb
igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A fenti nyilvántartásban szereplés
tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges
igazolni. EKR-ben elektr.űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös AT-k,vmint alk-ot
igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdéseire
figyelemmel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. §
(1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre
adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági
követelmények (ideértve a Kbt. 65.§(1) bekezdése c) pont szerinti szakmai alkalmasságot is)
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását. Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:
M/1: Ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett,
szerződés szerint teljesített az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak
megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/ Az igazolás tartalmazza
legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési beruházásai (amelyből
megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium) a végzett munka
mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap megjelöléssel) és helye,
a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége
(telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt. Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell
igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes
Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett
Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdése
értelmében AK a vizsgált öt éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe. Továbbá AK a 321/ 2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A.
§ előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt
eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Mutassa be azon szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által
aláírt, szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/
képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy az FMV névjegyzéki
jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) b)/. Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai,
valamint a szakemberek nevét is tartalmazó összesítő táblázat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:Ajánlattevő műszaki,szakmai szempontból
alkalmatlan,ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hóban befejezett,
szerződés szerint teljesített a) min. 1500 m2 homlokzati hőszigetelésre és b) min 1700 m2 lapostető
hő-és vízszigetelésre vonatkozó referenciával/ákkal. A fenti pontokban elvárt referencia adott
esetben 1 vagy több,max 6 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával is teljesíthető.
M/2:AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló
266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő
felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai
gyak.idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év
szakmai gyak.idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel
b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló
266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles villamosmérnök
végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyak.idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező
szakemberrel c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki

vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel
egyenértékű
végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány
végzettséggel vagy 4 év szakmai gyak.idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány
végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt
végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja AK.(Figyelem!
Amennyiben a bemutatott szakember az AT mvállalója,tagja,vagy cégvezetője, úgy az igazolás az
AT saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy
foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alváll-nak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell
részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tekintetében az
FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy reg. szám megadását)is
elfogadja AK a végzettségre
és gyakorlati időre vonatk.minkövetelmény igazolásaként.Amennyiben a bemutatott szakemberek
kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt legkésőbb a szerz.kötés
időpontjára kell igazolni. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja.
Amennyiben ajánlattevő az M/2 a) és b) alkalmasság körében több szakembert mutat be, ajánlatkérő
a bemutatott szakemberek közül az értékelés során a hosszabb gyakorlati idővel rendelkező
szakembert veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK igény esetén előleget fizet, max. a teljes nettó ellenszolgáltás 5%-át (Kbt.135.§ (7)). Előleget AK nyertes
AT kérésére 322/2015.Korm.r.30.§(1) szerint fizet. Előleggel a végszámlában kell elszámolni. Nyertes
AT 25.,50,75,100%-os műszaki készültségnél a nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben
számlázásra jogosult. Kifizetésre Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), Ptk.6:130.§(1)-(2) is irányadó. Telj-i, jótállási
biztosíték: 5%. AK min 48 hónap jótállási köt-et ír elő a sikeres műsz. átadás-átvétel lezárásától. Késedelmi
kötbér: nettó szerződéses ár 0,5%/ naptári nap, max. 20%; hibás telj-i kötbér:
hibásan telj. munkarész 10%-a, meghiúsulási kötbér:20%. Kötbérmaximum elérése esetén AK jogosult
szerződést írásban felmondani vagy attól elállni. A finanszírozás 100,000000%-os támogatási intenzitással
valósul meg, utófinanszírozás keretében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az EKR felületén keresztül.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseinek rendelkezése
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez
AT alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) Nemleges nyilatkozat csatolását is kérjük!
2.Ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás
elrendelésére van mód.
3.Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10.Értékelési módszer: 1. részszempont
(Nettó ajánlati ár):AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi
ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghat.-ra a fordított arányosítás
módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21. napján
közzétett,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
útmutatója alapján a
dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 2.
(Kiterjesztett jótállási időtartam), 3. és 4. részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást
nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot
(0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő

ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg
a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes
arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21. napján közzétett, a nyertes
AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a
dokumentációban részletezett képlet (P= (Avizsgált/Alegelőnyösebb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.
4.AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
közbesz.dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://
ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok
letöltése.
5.Csatolandó AT-nek a Kbt.66.§(2)bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi
felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. Ajánlathoz csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek)
részéről aláíró aláírását
igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
7. Változásbejegyzési elj. tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban
lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem,és érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
8.Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr.Tapasztó Magdolna(lajstromszám: 00498)
9.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.Nyertes AT-nek építés-szerelési biztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint.
11.AK 2019.05.02-án helyszíni bejárást tart: 10:00-kor.Találkozás:intézmény főbejárata előtt.
12.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
13.AT(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.
14.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60
napot ért.
15.Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Azon
dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap,AK a
papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú
másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B . § (2) bekezdésben foglaltak szerint.
16. AK előírja a Kbt.75.§(2)bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását
(Kbt.75.§(6)).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház (6572/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000275172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85145000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő közbeszerzése mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére:
Vírusdiagnosztikai vizsgálatok (antigén vizsgálatok, ellenanyag vizsgálatok), STD betegségek, bakteriológiai
szerológia, általános bakteriológiai vizsgálatok (tenyésztés, identifikálás, antibiotikum érzékenység,
mikroszkópos), széklet bakteriológiai, gombavizsgálatok, TBC megállapítására vonatkozó vizsgálatok
(mikroszkópos, tenyésztés, TBC rezisztencia), parazitológiai vizsgálatok: széklet és egyéb vizsgálatok
Összesen 135 000 vizsgálati anyag/év vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlati felhívásban rögzített mennyiségtől az ajánlatkérő a szerződés
időtartama alatt – a betegforgalom függvényében - fenntartja a jogot, hogy + 20%-kal eltérjen.
Ezen vizsgálatok az alapmennyiségben szereplő vizsgálatokkal megegyező módon kerülhetnek
teljesítésre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 183 - 414122
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 015196 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát:
Ajánlatkérő az eljárás keretében részajánlat lehetőségét kizárta. Az Ajánlattevők által feltett
kiegészítő tájékoztatáskérések következtében Ajánlatkérő részekre történő ajánlattétel biztosítása
mellett döntött.
Az EKR rendszer ezen módosítási lehetőséget nem tudja kezelni technikailag, így Ajánlatkérő jelen
eljárás visszavonása mellett döntött.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

ELI-HU Nonprofit Kft. (6380/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakus Péter
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzés II.
Hivatkozási szám: EKR000356242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50111100-7

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjármű bérleti és flottarendszerű üzemeltetési szerződés alapján 8 db új gépjármű bérbeadása és teljes
körű flottarendszerű üzemeltetése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 76926576 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gépjárműflotta-beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:

34110000-1

Kiegészítő szójegyzék

34115200-8
50100000-6
50112000-3
50118400-9
66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás célja: az alábbiakban részletett minimum műszaki paraméterekkel rendelkező,
- 1 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt, 8+1 személyes személyszállító gépjármű (1. sz.
gépjárműtípus),
- 3 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt „combi” személygépjármű (2. sz. gépjárműtípus),
- 3 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt „sedan” személygépjármű (3. sz. gépjárműtípus),
- 1 db új középkategóriás minimum 190 LE motorral szerelt személygépjármű (4. sz. gépjárműtípus) – 48
hónap időtartamú - bérleti és flottarendszerű üzemeltetési konstrukcióban történő biztosítása az ajánlatkérő
számára.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt azt a nem használt gépjárművet érti, amely a birtokbavétel időpontjában a
szerződés 10.4. pontja alapján max. 50 kilométert futott.
Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az
összes gépjárműre vonatkozóan a korlátozott futásteljesítmény eléri a 200.000 km-t.
A flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatásokon legalább az alábbi szolgáltatásokat érti ajánlatkérő:
- biztosítások megkötése és ügyintézése,
- káresemények teljes körű ügyintézése,
- karbantartási- és szervízszolgáltatások ellátása,
- csereautó biztosítása ésszerű határidőn belül a bejelentéstől számítva a műszaki hiba helyszínére szállítva
- országúti segélyszolgálat (assistance szolgáltatás),
- hozom-viszem szolgáltatás
- prémium kategóriájú (Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli vagy ezekkel
egyenértékű) téli, nyári gumi biztosítása és cseréje.

- navigációs-térkép legfrissebb frissítése a legújabb verziószámúra
- gumiabroncs csere 50.000 km futásteljesítmény elérésekor az állapottól függetlenül
- téli/nyári gumiabroncsok cseréje
A gépjárművek műszaki leírását és a flottarendszerű üzemeltetés részletes tartalmát ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőhöz (bérbeadóhoz) címzett egyoldalú, írásbeli
nyilatkozatával a gépjárművenként meghatározott 200.000 km-es korlátozott futásteljesítményt
gépjárművenként 250.000 km-re emelheti. Ajánlatkérő az ebben a pontban biztosított opciós jogával
legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés – bármilyen okból
bekövetkezett - megszűnéséig élhet. Az opciós joggal egyszer lehet élni. Ajánlatkérő opciós joga
kizárólag arra terjed ki, hogy a korlátozott futásteljesítményt 50.000 km-re megemelje, nem jogosult
ennél kisebb vagy nagyobb mértékben a futásteljesítményt megemelni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 133 - 302210
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01 Rész száma: Elnevezés: Gépjárműflotta-beszerzés

Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58945966
Postai cím: Monostorpályi Út 35/A
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kurunczi.jozsef@postaauto.com
Telefon: +36 307719906
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77350008
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76926576
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Biztosítási
szolgáltatások
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban a nyertesen kívül ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők adatai:
Ajánlattevő neve: Postaautó Duna Zrt.
Székhely: 4030 Debrecen Monostorpályi Út 35/A.
Adószám: 12753671-2-09

Ajánlattevő neve: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1142 Budapest Komáromi út 36-38.
Adószáma: 12238673-2-42
Ajánlattevő neve: LeasePlan Hungária Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146.
Adószáma: 10948479-2-44
Ajánlattevő neve: Porsche L.S. Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Fáy utca 27.
Adószáma: 10880652-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (5766/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK02299
Postai cím: Seregélyesi út 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fmkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény, kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Filterek, szerelékek, katéterek beszerzése, összesen 417 202 db, 150 doboz mennyiségben, 72
részben.
Hivatkozási szám: 72
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Filterek, szerelékek, katéterek beszerzése, összesen 417 202 db, 150 doboz mennyiségben, 72 részben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 48043530 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Baktérium, vírus szűrő, spirométerhez
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baktérium, vírus szűrő, spirométerhez, E.H. PBF-100-GM vagy ezzel egyenértékű termék.
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50 db/doboz
Mennyiség: 150 doboz.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Kombinált hő-és páracserélő, baktérium- és vírusfilter
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kombinált hő-és páracserélő, baktérium- és vírusfilter, elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal,
15mm M és 15/22 mm F/M csatlakozók, szűrési hatásfok: baktérium: 99,9999, vírus:99,999, holttér 35 ml,
vagyennél kevesebb, súly: max 31 gr, ellenállás: (60 ml/perc) 1,8 cm H2O, TV:150-1000 ml, páratartási
képesség:30 mg H2O/L Vt750.
Mennyiség: 9800 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált bakt.és vírus szűrő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kombinált bakt. és vírus szűrő, 99,99 %-nál nagyobb efficienciájú, hő és páracserélős, 24 órás
időtartamra,elektrosztatikus, lekerekített formájú, kapnográph porttal, gyermek, steril.
Mennyiség: 380 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kivételre és befecskendezésre alkalmas eszköz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vérfilter
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vérfilter, 40 mikronos szűrővel transzfúzióhoz, steril.
Mennyiség: 10 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: HME (műorr)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HME (műorr) tracheostomizált 15 kg feletti betegek részére oxigén csatlakozási lehetőséggel, használati
ideje24 óra, zárt rendszerű trachea leszívási nyílással rendelkezzen. Az eszköz latex mentes. Áramlási
sebesség:1,8 cm H2O 60 liter/min, steril.
Mennyiség: 4400 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Cytosorb citokin abszorb.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cytosorb citokin abszorb. 300 ml 30-0011 vagy ezzel egyenértékű termék steril.
Mennyiség: 10 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Precíziós cseppszabályzó infúziós szerelék
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Precíziós cseppszabályzó infúziós szerelék, gravitációs infúzióhoz ahol változó, nagy
pontosságúgyógyszeradagolás szükséges a maximális betegbiztonság és az optimális gyógyszer
felhasználás mellett,10-250 ml/h skálabeosztással, folyadék átáramlási pontosság ± 5 %-10 %, csőhossztól
független stabilcseppszám, biztonságos csúszó áramlásszabályozóval az infúzió rövid idejű megszakítására,
15 μm filterrel,injekciós közdarabbal, PHT/DEHP mentes, min.150 cm, steril.
Mennyiség: 600 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós vezeték műa. gyógyászati PVC-ből
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós vezeték műa. Heidelberg féle
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Infúziós vezeték műa. Heidelberg féle, csőhossz 30 cm, steril.
Mennyiség: 900 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hasüregben összegyűlt folyadék lecsapolásának eszköze - katéter
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós szerelék, túlnyomásos és gravitációs infúziókhoz
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Infúziós szerelék, túlnyomásos és gravitációs infúziókhoz (nyomásállóság 2 bar),palackos vagy
zsákos infúziós folyadék
szabályozott áramlással történő intravénás beadására, Luer-lock csatlakozóval, min. 150 cm hosszú
megtöretésmentes beadószárral, áramlásszabályzóval, mely biztonságosan megőrzi a beállított
helyzetet, min.12,5 cm3 áttlátszó cseppkamrával, 15 μm pórusméretű folyadékszűrővel, A
20
cseppkamra átfolyási rátája 20 csepp = 1 ml (± 0,1 ml desztillált víz esetében), egyenletes
cseppképződést biztosít, steril , DEHP mentes, latex mentes, PVC anyagból, anyagra vonatkozó
adatok csomagoláson jól láthatóan dokumentálva vannak, steril
Mennyiség: 179.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 10
3 Kiegészítőkkel való csatlakoztathatóság 10
4 Precíziós cseppszámláló beállíthatósága 15
5 Cseppszámláló stabilitása,alkalmassága 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Infúziós szerelék, gravitációs, palackos vagy zsákos infúziós folyadék szabályozott áramlással
történő intravénás beadására
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Infúziós szerelék, gravitációs, palackos vagy zsákos infúziós folyadék szabályozott áramlással
történő intravénás beadására, Luer-lock csatlakozóval, gumi közdarabbal, min. 150 cm hosszú
beadószárral, min.11 cm3 cseppkamrával, 15 μm pórusméretű folyadékszűrővel, steril kivitelben
Mennyiség: 7000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Transzfúziós szerelék
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Transzfúziós szerelék, gravitációs, zsákos vérkészítmény szabályozott áramlással történő intravénás
beadására, Luer-lock csatlakozóval, min. 150 cm hosszú beadószárral, min.15 cm3 cseppkamrával,
170-200 μm pórusméretű folyadékszűrővel, szűrő összfelülete min. 10 cm2, steril kivitelben
Mennyiség: 10.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyomásinfúziós zsák
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomásinfúziós zsák 500 ml, kézi felfújóval nem steril
Mennyiség: 6 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tápszeradagoló szerelék
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tápszeradagoló szerelék,Amika 7751909 vagy ezzel egyenértékű, steril
Mennyiség: 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ampulla adapter
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ampulla adapter, folyadékok, ezen kívül sűrű viszkózus oldatok zárt rendszerben történő átvitelére,
amely tökéletesen illeszkedik bármely standard méretű ampullára, meggátolva a kontaminációt.
Lehetővé teszi a fecskendő egység számára a csatlakozást többféle méretben ( 13, 20, 28 mm-es
ampulla szájadék méret esetében ) Használható legyen vastag ampulla záróhoz és széles
ampullákhoz is. Mechanikai eszköz biztosítása történjen meg az ampulla feltétek ampullákra
történő ráhelyezéséhez. Mikrobiológiai stabilitás vizsgálat dokumentáció legyen, ezen kívül

rendelkezésre álljon FDA 510 engedély, valamint ONB termékkód. Az eszköz anyaga kompatibilis
legyen valamennyi citosztatikus infúzió készítéshez használt gyógyszerrel. Steril.
Mennyiség: 4000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fecskendő egység
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fecskendő egység, egybeépített vagy ugyanazon gyártótól származó, különböző űrtartalmú
fecskendők ( 1-2 ml, 3-5 ml, 10, 20 ml, 50-60 ml ), amelyek csatlakoztatás után sem eltávolíthatóak.
Mikrobiológiai stabilitás vizsgálat dokumentáció legyen, ezen kívül rendelkezésre álljon FDA 510
engedély, valamint ONB termékkód. Az eszköz anyaga kompatibilis legyen valamennyi citosztatikus
infúzió készítéshez használt gyógyszerrel. Steril.
Mennyiség: 400 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palackhoz, zsákhoz való adapter
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Infúziós palackhoz, zsákhoz való adapter, amely lehetővé teszi a gyógyszer bejuttatását a fecskendő
egységen keresztül, s ehhez infúzió szerelék csatlakoztatható, amelyen keresztül lehetővé válik az
oldat maradéktalan zárt rendszerű bejuttatása a betegbe. Mikrobiológiai stabilitás vizsgálat
dokumentáció legyen, ezen kívül rendelkezésre álljon FDA 510 engedély, valamint ONB termékkód.

Az eszköz anyaga kompatibilis legyen valamennyi citosztatikus infúzió készítéshez használt
gyógyszerrel. Szükség szerinti mennyiség elosztás az intézmény igényeinek megfelelően. Steril.
Mennyiség: 3600 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ampulla adapter folyadékok zárt rendszerben történő átvitelére
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ampulla adapter folyadékok zárt rendszerben történő átvitelére, 20 mm-es ampulla nyakra, aktív
szén és 0,2 mikronos membránszűrővel. Az eszköz anyaga kompatibilis legyen valamennyi
citosztatikus infúzió készítéshez használt gyógyszerrel. Mikrobiológiai stabilitás vizsgálat
dokumentáció legyen, ezen kívül rendelkezésre álljon FDA 510 engedély, valamint ONB termékkód.
Steril.
Mennyiség: 3000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fecskendő adapter
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fecskendő adapter - aktív szén és 0,2 mikronos membránszűrővel - 20 mm-es ampulla adapterhez,
folyadékok zárt rendszerben történő átvitelére, Luer-Lock fecskendőhöz csatlakoztatható legyen.
Az eszköz anyaga kompatibilis legyen valamennyi citosztatikus infúzió készítéshez használt
gyógyszerrel. Mikrobiológiai stabilitás vizsgálat dokumentáció legyen, ezen kívül rendelkezésre

álljon FDA 510 engedély, valamint ONB termékkód. Steril
Mennyiség: 1000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Infúziós adapter palack vagy zsák megszúrására alkalmas műanyag spike port adaptorral, csúszó
elzáró csappal felszerelve zárt rendszer biztosítására alkalmas legyen. Az eszköz anyaga
kompatibilis legyen valamennyi citosztatikus infúzió készítéshez használt gyógyszerrel.
Mikrobiológiai stabilitás vizsgálat dokumentáció legyen, ezen kívül rendelkezésre álljon FDA 510
engedély, valamint ONB termékkód. Steril.
Mennyiség: 2200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szerelék y darab nélkül Alaris SE gyógyszeradagoló pumpához
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerelék y darab nélkül Alaris SE gyógyszeradagoló pumpához 72303 vagy ezzel egyenértékű termék.
Steril
Mennyiség: 100 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szerelék y darab nélkül Alaris GW gyógyszeradagoló pumpához
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerelék y darab nélkül Alaris GW gyógyszeradagoló pumpához 273-004 vagy ezzel egyenértékű
termék. Steril
Mennyiség: 3000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Smart-site 20028E szerelék, vagy azzal egyenérzékű termék
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Smart-site 20028E szerelék, vagy azzal egyenéretékű termék. Steril.
Mennyiség: 150 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Smart-site 20038E szerelék, vagy azzal egyenértékű termék
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Smart-site 20038E szerelék, vagy azzal egyenértékű termék. Steril.
Mennyiség: 140 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: CareFusion szerelék C20128E-006, vagy azzal egyenértékű termék
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CareFusion szerelék C20128E-006, vagy azzal egyenértékű termék. Steril.
Mennyiség: 180 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Autotranszfúziós készlet posztoperatív drenálásra és autolog vér visszaadására
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autotranszfúziós készlet posztoperatív drenálásra és autolog vér visszaadására, három egyirányú
szeleppel a beteg és személyzet védelmére, biztonságos szorítóval a bemeneti csőhöz, 500 ml-es
zsákkal amely 200 μ-os makrofilterrel ellátott, szívóharanggal amely max. 200 ml-ig tölthető,
dréncsővel, 18 FG trokárral valamint a transzfúziós szett egy 40 és 80 μ-os dupla mikrofilterrel
ellátva, steril.
Mennyiség: 40 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Standard drénzsák
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Standard drénzsák 700 ml-es az autotranszfúziós készlethez, steril.
Mennyiség: 50 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adagoló szerelék inf.pump.M464410000 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adagoló szerelék inf.pump.M464410000 vagy ezzel egyenértékű termék, steril

Mennyiség: 360 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adapter Gambro géphez 1500-0200-11 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adapter Gambro géphez 1500-0200-11 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 10 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ca line összekötő cső 7113763 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ca line összekötő cső 7113763 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 30 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós technikában használt szerelék minden fecskendős pumpához
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Infúziós technikában használt szerelék minden fecskendős pumpához, PVC anyagból DEHP mentes,
Latex mentes,nyomásállóság 2 bar,150 cm hosszúságú, feltöltési térfogat 2,65 ml, külső átmérő 2,7
mm, belső átmérő 1,5mm, steril
Mennyiség: 150 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Smart-site 23 cm y elág. LL 20019E vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Smart-site 23 cm y elág. LL 20019E vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 10 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Applix varioline grav.tápsz.ad.7751011 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Applix varioline grav.tápsz.ad.7751011 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 40 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: CSF drén szett 161-S-03PV vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 36
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CSF drén szett 161-S-03PV vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 10 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag adapter
Rész száma: 37
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Műanyag adapter egyenes, belső átmérő 4-7 mm nem steril
Mennyiség: 150 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag összekötő y alakú
Rész száma: 38
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műanyag összekötő y alakú, belső átmérő 6 mm -10 mm (különböző méret-megoszlásban) nem
steril
Mennyiség: 250 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag összekötő univerzális
Rész száma: 39
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műanyag összekötő univerzális, belső átmérő 4,8 mm -14,3 mm nem steril
Mennyiség: 280 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Duodenum szonda műanyag
Rész száma: 40
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Duodenum szonda műanyag, zárt végű 4 oldalnyílással, cm beosztássl ellátva,a csatlakozó végén
zárókupakkal ellátva 8 Ch-18 Ch-ig, 120-125 cm ,steril
Mennyiség: 2500 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Duodenum szonda műanyag
Rész száma: 41
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Duodenum szonda műanyag, zárt végű 4 oldalnyílással, mandrinnal,cm beosztássl ellátva,a
csatlakozó végén zárókupakkal ellátva 8 Ch-18 Ch-ig, 120-125 cm , steril
Mennyiség: 700 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyomorcső

Rész száma: 42
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyomorcső műanyag, 75 - 100 cm hosszú, zárt végű, 2 oldalnyílással, 25-32 Ch, steril
Menyniség: 750 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyomorcső
Rész száma: 43
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyomorcső műanyag, 180 cm hosszú, zárt végű, 2 oldalnyílással, 40 Ch, steril
Mennyiség: 50 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Katéter női
Rész száma: 44
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Katéter női, műanyag, színkódolt, zárt, lekerekített véggel, 2 oldalnyílással, 14-20 cm ,14-16 Ch, steril

Mennyiség: 1500 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Leszívó katéter
Rész száma: 45
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Leszívó katéter, egyenes, csak végnyílással, műanyag, standard, gyógyászati minőség, sima felület,
atraumatikus lekerekített katétervég, színkódos, tölcséres csatlakozással, 48-53 cm hosszú, 8 Ch-18
Ch-ig, steril
Mennyiség: 100.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műtéti szívó összekötő
Rész száma: 46
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műtéti szívó összekötő 25 CH 200 -240 cm mindkét végén tölcséres csatlakozóval, steril
Mennyiség: 8.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Oxigén orrszonda szivacsos
Rész száma: 47
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oxigén orrszonda szivacsos 190-200 cm hosszabbítóval, gyári tiszta csomagolásban
Mennyiség: 1.200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Oxigén orrszonda szivacs nélkül
Rész száma: 48
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oxigén orrszonda szivacs nélkül 190-200 cm hosszabbítóval, gyári tiszta csomagolásban
Mennyiség: 10.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Oxigén maszk
Rész száma: 49

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oxigén maszk, átlátszó műanyag, összekötővel, gumis rögzítővel, felnőtt méretben, gyári tiszta
csomagolásban
Mennyiség: 3.500 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti gastrostoma tubus
Rész száma: 50
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sebészeti gastrostoma tubus rendkívül puha PUR anyagból, belső felfújható ballonnal, 0,5
cm-enként jelölve, csepp alakú külső szilikon tartó lemezzel, 10 Ch- 20 Ch, steril
Mennyiség: 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Percutan endoscopos gastrostomia set
Rész száma: 51
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Percutan endoscopos gastrostomia set ("pull" technikával), áttetsző, rendkívül puha PUR szonda,

hydromer burkolat a szonda végén, három részből álló szilikon lemez a belső rögzítő, mely a PEG
behúzásakor könnyen összelapul, tartalmaz még cseppformájú külső szilikon tartó gyűrűt,
rögzítőcsatot, vezető fonalat, kéthurkos rögzítő rendszert és univerzális tápláló csatlakozót 14-18
Ch, steril
Mennyiség: 30 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vékonybél szakaszba endoszkóp segítségével levezethető két lumenü szonda
Rész száma: 52
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vékonybél szakaszba endoszkóp segítségével levezethető két lumenü szonda, táplálásra és gyomor
dekompressziós feladatra rtg. árnyékot adó PUR anyagból. Bevezető szonda a szájüregből az orron
keresztüli kivezetéshez, 15 Ch,35 cm. Seldinger módon és endoszkóp munkacsatornáján is
bevezethető nazojejunális szonda levegőző lumen:16 Ch,100 cm, tápláló lumen: 8 Ch, 270 cm. Lumen
azonosító jelzéssel, két db olaj ampullával a tapadás elkerülésére, LuerLock adapter a betegoldali
csatlakozáshoz. Méretjelzés tíz cm-es gyakorisággal.Steril.
Mennyiség: 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hasi és nőgyógyászati (pool) szívó szett
Rész száma: 53
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hasi és nőgyógyászati (pool) szívó szett, min. 2 m hosszú összekötővel , levehető perforált egyenes,

furulyásvéggel ,18 Ch, steril
Mennyiség: 2200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti mikro szívó
Rész száma: 54
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sebészeti mikro szívó 3 mm-es átmérővel, min.200 cm-es összekötővel, hajlított szívófejjel, hosszú
kivitelben, steril
Mennyiség: 70 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti szívó szett, yankauer standard
Rész száma: 55
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sebészeti szívó szett, yankauer standard, a szívófejnél négy oldalnyílással, hajlított véggel ellátva,
min. 200 cm hosszú összekötővel,vastagított , bordázott nyélkiképzéssel , steril
Mennyiség: 1800 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti szívó szett, yankauer 12 Ch
Rész száma: 56
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sebészeti szívó szett, yankauer 12 Ch, min.2 m hosszú összekötővel, szívó vége pin point hajlított
kiképzésű, 2 oldalnyílással, steril
Mennyiség: 3000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szívásmegszakító
Rész száma: 57
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szívásmegszakító, fingertip, steril
Mennyiség: 9.500 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Feeding tubus
Rész száma: 58
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feeding tubus, műanyag, színkódolt, zárt lekerekített véggel, 2 oldalnyílással, zárókupakkal ellátott,
400 - 470 mm, 4-5 Ch, steril
Mennyiség: 7.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Feeding tubus
Rész száma: 59
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feeding tubus, műanyag, színkódolt, zárt lekerekített véggel, 2 oldalnyílással, zárókupakkal ellátott,
400 - 470 mm, 8 Ch, steril
Mennyiség: 5.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Embolectómiás katéter
Rész száma: 60
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Embolectómiás katéter , központi elhelyezésű atraumatikus latex ballonnal, erős cilinderrel, nedves
környezetben is jól manipulálható 3F méretnél spring tip végkiképzés a könnyebb
felhelyezhetőségért. A katéter "F" mérete a katéter teljes hosszára érvényes.A 4Fr katéter teljes
hosszában radipaqe (rtg.árnyékot ad). A meszes érbelfelszínnek a felfújt ballon ellenálljon.
Méret:2F-7F-ig, 60 - 80 cm, steril
Mennyiség: 250 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Umbulicalis katéter
Rész száma: 61
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Umbulicalis katéter, PUR anyagból, lágy, atraumatikus, centiméter beosztásal ellátva, átlátszó
luer-lock csatlakozóval, védőhüvelyben elhelyezve. Méret: 2,5-5F-ig, 30,5 cm- 38 cm, steril
Mennyiség: 30 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szerelék Infinity táplálópumpához
Rész száma: 62
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Szerelék Infinity táplálópumpához EnLock típusú csatlakozóval, kizárólag enterális tápláláshoz,
DEHP mentes, steril
Mennyiség: 90 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával
Rész száma: 63
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beültethető porttal rendelkező intravénás katéter szett, hosszú távú infúzióhoz,
gyógyszeradagoláshoz, parenterális tápláláshoz, szövetbarát műanyag házzal,és kerámia kamrával
rendelkező port, átmérő max. 30 mm, magasság max. 14,6 mm, súly max. 7,6 gr , holttérfogat
max.0,25 ml, rtg.árnyékot adó PUR katéter 500 mm hosszú, 1 mm belső/ 1,7 mm külső átmérővel,
standard átfolyási sebesség min.480 ml/h, a rendszer átöblítésére speciális port szúró tű 22G x 37
mm, CT és MR vizsgálatra kompatibilis, Seldinger tű 18G x70 mm, 10 ml fecskendő Luer-Lock véggel,
Seldinger drót 0,89 mm átmérővel 50 cm hosszal, rugalmas J-véggel, 7F széttéphető bevezető
hüvellyel, steril
Mennyiség: 5 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: PICO katéter PV2015L20 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 64
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PICO katéter PV2015L20 vagy ezzel egyenértékű termék, steril

Mennyiség: 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: PICO monitorozó készlet pv2015l20/ PV8215 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 65
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PICO monitorozó készlet pv2015l20/ PV8215 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 60 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zártrendszerű trachea leszívó katéter
Rész száma: 66
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zártrendszerű trachea leszívó katéter, standard, teljesen zárt rendszer,cserélhető leszívó egység
léte kizáró tényező, atraumatikus katétervég, kettős forgótengelyes csatlakozó, puha burkolat,
irrigációs port, szívó szelep, szekrétum kontroll tartály, MDI port, színkódolt méretjelölés min.54 cm,
14 Ch, steril
Mennyiség: 130 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nutrisafe PVC tápsz.4F/50cm VY-361.042 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 67
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nutrisafe PVC tápsz.4F/50cm VY-361.042 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség:100 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Oxigén orrkanül hosszabbító
Rész száma: 68
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oxigén orrkanül hosszabbító 180-210 cm steril
Mennyiség: 70 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Inhalációs porlasztó szett maszkos 01.000.08.924 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 69
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Inhalációs porlasztó szett maszkos 01.000.08.924 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 900 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Táplálópumpához mobil szerelék 586520 vagy ezzel egyenértékű termék
Rész száma: 70
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Táplálópumpához mobil szerelék 586520 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 40 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap) 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Yankauer szár ponthegyű NDFD44 vagy ezzel egyenértékű
Rész száma: 71
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Yankauer szár ponthegyű NDFD44 vagy ezzel egyenértékű termék, steril
Mennyiség: 160 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 5
2 Csomagolás felbonthatósága a sterilitás megtartásával 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kemoterápiás hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek alkalmazásához, beadásához szükséges
termékek
Rész száma: 72
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.Kemoterápiáshatóanyagottartalmazóinfúzió gyártásához szükséges átfolyató és felszívó tövis
szűrővel.Gyógyszeres üvegből való kivételreésbefecskendezésre alkalmas eszköz,több dózist
tartalmazó cytosztatikus oldatok előkészítésénél,többszöri biztoskivételi lehetőséggel,baktérium
szűrős levegőzővel, a gyógyszerek megbízhatóvédelmével a bakteriális kontamináció
veszélyétől,0,2mikronos aeroszol visszatartó szűrővel,5mikronos részecskeszűrővelés0,45μm
baktréiumvisszatartó légszűrővel multidózisos ampullákhoz.Integrált rugós zárósapkával96órás
alkalmazhatóságbiztosításaérdekében.Szorosan záró,patentkapcsos kupak növeli a munkavégzés
higiéniáját,mivel megelőzi a kupak elvesztését és a lehetségesszivárgást.Atermék szabadfolyást
gátló szeleppellegyenellátva.Latexmentes,PVCmentes,DEHPmenteslegyen.Steril. 640db2.E.H.infúziós
pumpa tartós infúziós,cytosztatikumoskezeléshez,steril.Áramlási
ráta5ml/h,Max.Töltésitérfogat295ml,min.töltésitérfogat:135ml,Maradéktérfogatmax.8ml,adagolási
azonosíthatóságokat színkódjelezze.Dupla fallal
rendelkező,belsőfalaelasztometrikus,anyaga:LatexésDEHPmentes.Anyagra vonatkozó adatok
csomagoláson jól láthatóan dokumentálvalegyenek.Infúziósszerelék
latexmentes,beépített0,2mikronlevegszűrő,1,2mikronrészecskeszűrő,steril,töltőportot zárósapka
zárja,hordtáska külön rendelhető legyen. 400db3.EH.infúziós pumpa tartós
infúziós,kezeléshez,streil.Áramlási ráta 1ml/h,Max.töltésitérfogat125ml,min.töltési
térfogat50ml,Maradék térfogat max.3ml,adagolási azonosíthatóságokatszínkód jelezze.Duplafallal
rendelkező, belső fala elasztometrikus,anyaga:Latex és DEHPmentes.Az anyagra vonatkozó adatok
csomagoláson jólláthatóandokumentálva legyenek.Infúziós szerelék latex mentes,beépített
0,2mikron levegszűrő,1,2mikron részecskeszűrő,steril,töltőportot zárósapka zárja hordtáska
különrendelhető legyen. 3db4.Hordtáska.50-270ml űrtartalmú EH infúziós pumpához,mely a beteg
derekára és vállára is biztonságosan rögzíthető állítható méretű pánttal rendelkezzen.
30db5.Modern infúziós szerelék gravitációsésnyomásos infúziókhoz(nyomás állóság 2bár),Air stop
és Prime stop funkciókkal,melyek megakadályozzák terápia közben,h a beadószárba levegő
jusson,ill.légtelenítéskor a szabad égtérbe folyadék kerüljön,Luer lock csatlakozóval,beadószár150
cm,PVC anyagból,DEHP mentes,latexmentes,steril.5500db6.Gravitációs infúziós terápiához precíziós
cseppszabályzós rövid összekötő luer lock csatlakozóval,bármely gravitációs szerelékkel
csatlakoztatható legyen.Széles spektrumú ml/h skálabeosztás(10-250 ml/h)rendelkezzen.Csúszó
áramlásszabályozóval rendelkezzen az infúzió rövid idejű megszakításához.PVCanyagból,
DEHPmenets,Latexmentes.Az anyagra vonatkozó adatok csomagoláson jól láthatóan dokumentálva
96
legyenek.Steril.2000db7.Kétirányú folyadékáramlást biztosító,tűmentes technológiával

alkalmazható szelep,mely védelmet nyújt a kémiai és mikrobiológiai kontaminációval
szemben.Csatlakoztatást követően aktiválódó önzáródó technológiával rendelkezzen.Zárósapkával
sterilen tartható legyen.Komptatíbilislegyen minden standard Luer-záras csatlakozóval.A
Luer-záras (lány) csatlakozó végekhez vagy infúziós szerelékekehez állandó csatlakozást biztosító
önzáródó Luer csatlakozóval rendelkekzzen.Fecskendőhöz és infúziós szerelkéhez való csatlakozást
követően akapcsolatmegszakíthatatlanlegyen.DEHP,PVCéslatexmentes
transzparensanyagbóllegyen.Steril. 2000db8.Cytostatikumok biztonságos beadását szolgáló
infúziós palackhoz,zsákhoz csatlakoztatható(proximális vég)spike végződéssel ellátott
adapter,4dbprimestop airstop tritán anyagú tűmentes szelepekkel, hossza30cm,szerelék
anyagaPVCmentes,DEHPmentes,Latexmentes legyen.Distalisvégén infúziós szerelékhez
csatlakoztathatólegyen.Steril.100db9.Összekötőinfúziós palackvagyzsák megszúrására alkalmas
spike-al,0.2mikronos filterttartalmazóösszekötővel,prime stop,air stop
végződéssel,csúszóleszorítóval.Anyaga DEHPmentes,latexmentes,PVCmentes
legyen,steril.150db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítás időtartama a megrendeléstől számítva (munkanap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 056 - 123430
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Baktérium, vírus szűrő, spirométerhez
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1920000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kombinált hő-és páracserélő, baktérium- és vírusfilter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1145 Budapest, Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3361400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1813000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1813000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1813000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kombinált baktérium és vírus szűrő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108870
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83 600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 83600 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 94620
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Kivételre és befecskendezésre alkalmas eszköz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 598400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 381600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 381600 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 674400
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Vérfilter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48430
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 47900 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: HME (műorr)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1168933
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 800800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 800800 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1152800
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Cytosorb citokin abszorb
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Precíziós cseppszabályzó infúziós szerelék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 413800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 214800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 186000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 231000

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Infúziós vezeték műa.gyógyászati PVC-ből
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1515800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1017600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1017600 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1256100
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Infúziós vezeték műa. Heidelberg féle
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B.Braun Trading Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi u 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 387000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 47900 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Hasüregben összegyűlt folyadéklecsapolásának
eszköze - katéter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 31400 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Infúziós szerelék, túlnyomásos és gravitációs
infúziókhoz
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B.Braun Trading Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi u 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19869000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13246000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8592000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 13246000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Infúziós szerelék, gravitációs, palackos vagy zsákos
infúziós folyadék szabályozott áramlással történő intravénás beadására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 824250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 364000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 364000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 413000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Transzfúziós szerelék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1830000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 640000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 640000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 780000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Nyomásinfúziós zsák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WQL MED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna u. 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 105000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 117000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Tápszeradagoló szerelék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14720
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Ampulla adapter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5256000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5400000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5400000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Fecskendő egység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 693600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 614000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 614000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 614000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Infúziós palackhoz, zsákhoz való adapter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3358800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2700000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2700000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: logisztikai
szolgáltatás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20 Rész száma: 20 Elnevezés: Ampulla adapter folyadékok zárt rendszerben történő
átvitelére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2976000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2760000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2760000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2760000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 21 Rész száma: 21 Elnevezés: Fecskendő adapter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2448000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2260000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2260000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2260000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 22 Rész száma: 22 Elnevezés: Infúziós adapter palack vagy zsák megszúrására
alkalmas műanyag spike port adaptorral
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2890800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2420000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2420000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2420000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 23 Rész száma: 23 Elnevezés: Szerelék y darab nélkül Alaris SE gyógyszeradagoló
pumpához
Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 24 Rész száma: 24 Elnevezés: Szerelék y darab nélkül Alaris GW gyógyszeradagoló
pumpához
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1485000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 25 Rész száma: 25 Elnevezés: Smart-site 20028E szerelék, vagy azzal egyenérzékű
termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 187500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 26 Rész száma: 26 Elnevezés: Smart-site 20038E szerelék, vagy azzal egyenértékű
termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180740
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 27 Rész száma: 27 Elnevezés: CareFusion szerelék C20128E-006, vagy azzal
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 261000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 28 Rész száma: 28 Elnevezés: Autotranszfúziós készlet posztoperatív drenálásra és
autolog vér visszaadására
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 554000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29 Rész száma: 29 Elnevezés: Standard drénzsák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30 Rész száma: 30 Elnevezés: Adagoló szerelék inf.pump.M464410000 vagy ezzel
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 194400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 31 Rész száma: 31 Elnevezés: Adapter Gambro géphez 1500-0200-11 vagy ezzel
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34560
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 32 Rész száma: 32 Elnevezés: Ca line összekötő cső 7113763 vagy ezzel egyenértékű
termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 33 Rész száma: 33 Elnevezés: Infúziós technikában használt szerelék minden
fecskendős pumpához
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B.Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi u 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25050
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 16500 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 16500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 34 Rész száma: 34 Elnevezés: Smart-site 23 cm y elág. LL 20019E vagy ezzel
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 35 Rész száma: 35 Elnevezés: pplixvarioline grav.tápsz.ad.7751011 vagy ezzel
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 36 Rész száma: 36 Elnevezés: CSF drén szett 161-S-03PV vagy ezzel egyenértékű
termék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Replantmed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nándorfejérvári u. 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 263950
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 339000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 339000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 339000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37 Rész száma: 37 Elnevezés: Műanyag adapter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80775
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14850 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14850
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 38 Rész száma: 38 Elnevezés: Műanyag összekötő y alakú
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 39 Rész száma: 39 Elnevezés: Műanyag összekötő univerzális
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 40 Rész száma: 40 Elnevezés: Duodenum szonda műanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OXIGÉN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 385750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 375000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 375000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 375000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41 Rész száma: 41 Elnevezés: Duodenum szonda műanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OXIGÉN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 192733
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 175000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 175000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 206500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 42 Rész száma: 42 Elnevezés: Gyomorcső
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OXIGÉN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 214750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 135000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 273750
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43 Rész száma: 43 Elnevezés: Gyomorcső
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OXIGÉN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 21500 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 21500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 44 Rész száma: 44 Elnevezés: Katéter női
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 43500 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 64500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 45 Rész száma: 45 Elnevezés: Leszívó katéter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: b
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3750000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2100000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2900000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 46 Rész száma: 46 Elnevezés: Műtéti szívó összekötő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2626667
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1560000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1560000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3040000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 47 Rész száma: 47 Elnevezés: Oxigén orrszonda szivacsos
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3036000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 48 Rész száma: 48 Elnevezés: Oxigén orrszonda szivacs nélkül
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1135000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 620000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 620000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1100000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 49 Rész száma: 49 Elnevezés: Oxigén maszk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 695333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 521500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 521500 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 770000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 50 Rész száma: 50 Elnevezés: Sebészeti gastrostoma tubus
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 79200 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 79200
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 51 Rész száma: 51 Elnevezés: Percutan endoscopos gastrostomia set
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 278310
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 278310
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 278310 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 278310
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 52 Rész száma: 52 Elnevezés: Vékonybél szakaszba endoszkóp segítségével
levezethető két lumenü szonda
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 276000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 53 Rész száma: 53 Elnevezés: Hasi és nőgyógyászati (pool) szívó szett
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1573000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 915200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 915200 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1892000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 54 Rész száma: 54 Elnevezés: Sebészeti mikro szívó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51940
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50470
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 50470 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 50470
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 55 Rész száma: 55 Elnevezés: Sebészeti szívó szett, yankauer standard
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 123430 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 543000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 56 Rész száma: 56 Elnevezés: Sebészeti szívó szett, yankauer 12 Ch
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1320000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 825000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 825000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 825000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 57 Rész száma: 57 Elnevezés: Szívásmegszakító
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WQL MED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna u. 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 853100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 209000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 209000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1548500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 58 Rész száma: 58 Elnevezés: Feeding tubus
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OXIGÉN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 364000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 406000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 406000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 406000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 59 Rész száma: 59 Elnevezés: Feeding tubus
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WQL MED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna u. 8.

Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 263750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 195000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 195000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 275000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 60 Rész száma: 60 Elnevezés: Embolectómiás katéter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OXIGÉN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2054250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1197500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1197500 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1197500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 61 Rész száma: 61 Elnevezés: Umbulicalis katéter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150165

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 104700 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 104700
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 62 Rész száma: 62 Elnevezés: Szerelék Infinity táplálópumpához
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51480
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 51480 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 51480

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 63 Rész száma: 63 Elnevezés: Beültethető porttal rendelkező intravénás katéter szett
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 210000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 64 Rész száma: 64 Elnevezés: PICO katéter PV2015L20 vagy ezzel egyenértékű
termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 65 Rész száma: 65 Elnevezés: PICO monitorozó készlet pv2015l20/ PV8215 vagy
ennek megfelelő termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2994000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 66 Rész száma: 66 Elnevezés: Zártrendszerű trachea leszívó katéter
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WQL MED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna u. 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 538373
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 577200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 577200 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 577200
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 67 Rész száma: 67 Elnevezés: Nutrisafe PVC tápsz.4F/50cm VY-361.042 vagy ezzel
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 38500 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 38500
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 68 Rész száma: 68 Elnevezés: Oxigén orrkanül hosszabbító
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WQL MED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna u. 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12320
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5600 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8330
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 69 Rész száma: 69 Elnevezés: Inhalációs porlasztó szett maszkos 01.000.08.924 vagy
ezzel egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WQL MED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna u. 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 403500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 315000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 315000 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 429000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 70 Rész száma: 70 Elnevezés: Táplálópumpához mobil szerelék 586520 vagy ezzel
egyenértékű termék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22880
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 71 Rész száma: 71 Elnevezés: Yankauer szár ponthegyű NDFD44 vagy ezzel
egyenértékű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 72 Rész száma: 72 Elnevezés: Kemoterápiás hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek
alkalmazásához, beadásához szükséges termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B.Braun Trading Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi u 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5355722
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3935620
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3935620 / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3935620
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (6530/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohos Annamária
Telefon: +36 205229135
E-mail: mohosa@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1931 HHM részére nátrium-hidroxid, sósav, mész
Hivatkozási szám: EKR000842192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24315000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1931 Hulladékhasznosító Mű részére technikai nátrium hidroxid, technikai sósav, őrölt égetett mész
beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 188100215 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Technikai nátrium-hidroxid szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24311520-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151
Budapest, Mélyfúró u. 10-12. számú telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
237,5 tonna + opció 47,5 tonna technikai nátrium–hidroxid (minimum 47 %-os oldat) szállítása.
A technikai nátrium–hidroxidot 2 db felváltva üzemelő 12 m³ hasznos térfogatú gumizott acél tartályban
tároljuk. Lefejtése a tartálykocsiból szivattyúval történik. A szivattyúhoz a tartálykocsi 50 mm belső átmérőjű
flexibilis tömlővel kapcsolódik.
A lefejtés megkezdése előtt a szívótömlőt vízzel kilégtelenítjük a tartálykocsi felé.
Szállítási mennyiség szállítmányonként legalább 14 tonna. Amennyiben a megrendelő ennél kevesebb
mennyiséget kér, a konkrét megrendeléskor ezt jelzi a szállító felé.
A technikai nátrium–hidroxid oldatot a teljes sótalanítási technológiában az anioncserélő gyanták
regenerálásához használjuk.
Követelmények a szállított anyag minőségére vonatkozóan:
nátrium–hidroxid tartalom min. 47%
nátrium karbonát tartalom max. 1,5%
vas tartalom max. 0,005%
klorid tartalom max. 0,2%
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész vonatkozásában ajánlati biztosíték nyújtásához
köti. Ajánlattevőnek az ajánlattétel érintett rész(ek) vonatkozásában kell az ajánlati biztosítékot nyújtania.
Az I. rész tekintetében az ajánlati biztosíték összege: 133.000.
Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1931 Technikai nátrium hidroxid, technikai sósav,
őrölt égetett mész beszerzése, I.rész) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték
befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles
másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles
vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a

következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma,
amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás I. részének II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiség és az ott, meghatározott opciós mennyiségnek (maximum az ott jelölt
mennyiségig – 47,5 tonna) megfelelő mennyiségű technikai nátrium–hidroxidra (minimum 47 %os oldat) vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységáron azonos szerződéses feltételek
mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevők:
1. Altox Kereskedelmi Kft., 1097 Budapest, Illatos út 19-23., 22737331-2-43
2. Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45., 11345240-2-44
3. VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3524 Miskolc, Adler Károly Utca 19., 11446970-2-05
II.2.1)
Elnevezés: Technikai sósav szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24311400-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151
Budapest, Mélyfúró u. 10-12. számú telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
649 tonna + opció 129,8 tonna technikai sósav (minimum 30 %-os töménység) szállítása
A sósav tárolása 2 db felváltva üzemelő 5 m magasan lévő 20 m³ hasznos térfogatú ÜPE tartályban
történik. A lefejtése hátsó kifolyó nyílású tartálykocsiból történik szivattyúval. A szállítási mennyiség
szállítmányonként minimum 18 tonna legyen. Amennyiben a megrendelő ennél kevesebb mennyiséget kér, a
konkrét megrendeléskor ezt jelzi a szállító felé.
A szivattyúhoz a tartálykocsi 50 mm belső átmérőjű Elaflex csatlakozóval ellátott flexibilis tömlővel
kapcsolódik. A lefejtés megkezdése előtt a szívótömlőt vízzel kilégtelenítjük a tartálykocsi felé.
A felhasználási technológia rövid ismertetése:
A sósavat a teljes sótalanítási technológiában a kation cserélő gyanták regenerálásához használjuk.
Követelmények az anyag minőségére vonatkozóan:
Sósav tartalom min. 30%
Vas tartalom max. 0,008%
szerves anyag tartalom max. 100 ppm.
Az anyag nem tartalmazhat fényre reagáló, fény hatására színét változtató, ill. szilárd, mechanikai
szennyeződést.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész vonatkozásában ajánlati biztosíték nyújtásához
köti. Ajánlattevőnek az ajánlattétel érintett rész(ek) vonatkozásában kell az ajánlati biztosítékot nyújtania.
Az II. rész tekintetében az ajánlati biztosíték összege: 63.000.
A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1931 Technikai nátrium hidroxid, technikai
sósav, őrölt égetett mész beszerzése, II. rész) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A
biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy
hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti,
hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell
legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon
számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás II. részének II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiség és az ott, meghatározott opciós mennyiségnek (maximum az ott
jelölt mennyiségig – 129,8 tonna) megfelelő mennyiségű technikai sósavra (minimum 30 %-os
töménység) vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységáron azonos szerződéses feltételek
mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevők neve:
1. Altox Kereskedelmi Kft., 1097 Budapest, Illatos út 19-23., 22737331-2-43
2. Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45., 11345240-2-44
3. VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3524 Miskolc, Adler Károly Utca 19., 11446970-2-05
4. Sirius Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Szilaspatak Sor 42/B. 2/13.,
13243120-2-41
II.2.1)
Elnevezés: Ömlesztett, őrölt égetett mész szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44921200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151
Budapest, Mélyfúró u. 10-12. számú telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 108 tonna + opció 1 027 tonna ömlesztett, őrölt égetett mész szállítása
Az égetett meszet 2 db 69 m3-es acélból készült silóban tároljuk. A szállítást silóautóval kell végezni,
szállítmányonként min. 18 tonna mennyiségben. Az őrölt égetett mész szállítója az anyag lefejtéséhez
gépkocsijának saját levegőellátó rendszerét kell használja. A lefejtési magasság 19 m. Az anyag lefejtő
csonkjának mérete: „B” típusú Ø 75 mm-es Storz kapocs.
A felhasználási technológia rövid ismertetése:
A füstgázban található savas komponensek (sósav, hidrogénfluorid stb.) közömbösítésére kerül a
füstgázáramba beporlasztásra kb. 12%-os mésztej szuszpenzió formájában.
Követelmények az anyag minőségére vonatkozóan:

Kalcium-oxid (CaO) tartalom: min. 92%
Szemcseméret: max. 200 µm
Szemcseméret: <90µm min. 90%
Szilikát (SiO2) tartalom: max. 0,3%
t60 (MSZ EN 459-2:2002 szerint) max. 5 perc
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész vonatkozásában ajánlati biztosíték nyújtásához
köti. Ajánlattevőnek az ajánlattétel érintett rész(ek) vonatkozásában kell az ajánlati biztosítékot nyújtania.
A III. rész tekintetében az ajánlati biztosíték összege: 850 000.
A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1931 Technikai nátrium hidroxid, technikai
sósav, őrölt égetett mész beszerzése, III. rész) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A
biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy
hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti,
hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell
legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon
számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás III. részének II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiség és az ott, meghatározott opciós mennyiségnek (maximum az ott jelölt
mennyiségig - 1 027 tonna) megfelelő mennyiségű ömlesztett, őrölt égetett mészre vételi jogot köt ki,
mellyel ajánlatkérő azonos egységáron azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben
meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő neve:
Calmit Hungária Kft., 1103 Budapest, Noszlopy Út 2., 10220553-2-42
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 212 - 484305
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30117 Rész száma: 1 Elnevezés: Technikai nátrium-hidroxid szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26005000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30209715
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fuvarozás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30118 Rész száma: 2 Elnevezés: Technikai sósav szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9653000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4867500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fuvarozás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30110 Rész száma: 3 Elnevezés: Ömlesztett, őrölt égetett mész szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Calmit Hungária Mészművek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78505283
Postai cím: Noszlopy Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.pap@calmit.hu
Telefon: +36 303912202
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154204050
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 153023000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szállítmányozás/
Fuvarozás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Részenként a II.2.14. pontban kerültek szerepeltetésre az 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a
szerinti adatok.
A nyertes ajánlattevők adatai részenként a V.2.3) pontban kerültek megjelölésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (6280/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mikrobusz beszerzése (Toborzó)
Hivatkozási szám: EKR000514392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34100000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mikrobusz beszerzése (Toborzó), valamint kapcsolódó felkészítés biztosítása (2019)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mikrobusz beszerzése (Toborzó)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis
1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés mennyisége: 20 db mikrobusz
AK új, állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú (a Közbeszerzési dokumentumban részletezett eltérésekkel),
egyterű gépkocsik beszerzését tervezi.
E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem
Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő
részére történő átadáskor összesen 100 km-nél nem több a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a
forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.
A beszerzésre kerülő járműveknek vezetővel együtt 8+1 fő és csomagok szállítására is alkalmas
járműveknek kell lenniük.
A szállítható személyek tömegét egyéni felszereléseikkel együtt 110 kg/fő értékkel kell figyelembe venni.
Elvárt műszaki paraméterek:
Karosszéria: egyterű, minimum 3+1 ajtóval, melyből legalább 1 db jobb oldali tolóajtó és egy hátsó üvegezett
ajtó
Szállítható személyek száma: 1+8 fő
Motor: Dízelüzemű
Motor maximális teljesítménye: Pmax≥100 KW
Környezetvédelmi besorolás: EURO-6
Hajtás: elsőkerék
Jármű magassága: >2100 mm
Tengelytáv(előírás: ≥3000 mm) többlet követelmény: ≥3400 mm
A jármű rendelkezzen a tetejéhez és oldalához rögzíthető oldalsátorral.
Az Ajánlattevő biztosítson a beszerzett gépjármű mennyiséggel azonos létszámú vezetői és javítókarbantartó szakállomány részére a járművek üzemeltetésével és használatával összefüggő felhasználói
szintű oktatást, valamint segédanyagokat.
A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi kritérium – 1 A motor maximális teljesítménye (kW) (megajánlás: min. 100 kW, a 120
kW, vagy afeletti megajánlás 10 pont) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós tételek: 4 db mikrobusz
Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, melyről nyertes
AT-t az összegezés megküldésével tájékoztatja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy egy típusú gépjármű
beszerzésére irányul a közbeszerzési eljárás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 572807
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mikrobusz beszerzése (Toborzó)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023038 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerint a közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLIII. törvény
75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőig
nem nyújtottak be ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (6364/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000104322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50230000-6

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közlekedési szaktechnikai eszközök (KSZTE) karbantartása 2019-2020 évekre
Az MH állományába tartozó közlekedés szaktechnikai eszközpark javítása, karbantartása, időszakos
munkavédelmi gépvizsgáztatása, eseti műszaki vizsgáztatása. Magyarország területén, katonai szervezetek
állomáshelyein, helyőrségeiben, gyakorlatok helyszínein, missziós szerepvállalások helyszíneken, ill. a
javítási igénytől függően a nyertes ajánlattevő telephelyein.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, valamint missziós területek (Balkán,
Afganisztán, Irak) Részletesen a műszaki leírás és szerződés tervezet 2.1. pontja tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés mennyisége: 2019-2020 évekre összesen nettó 236.220.000,- Ft keretösszeg erejéig
A keretösszeg tervezett évenkénti bontása:
Év Nettó költség (Ft) ÁFA Bruttó költség (Ft)
2019. 118.110.000.- 31.889.700.- 149.999.700.2020. 118.110.000.- 31.889.700.- 149.999.700.A keretösszeg tervezett éves felhasználása a szerződés tárgyát képező igények felmerülésének
függvényében változhat.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
Karbantartásra tervezett eszközök:
1. Különböző típusú targoncák
Elektromos és motoros szállító
ES-301, "Balcancar" EP-001, "Balcancar" EP-006, "Balcancar" EP-011, DestaCar NX
Elektromos emelővillás (EV típuscsalád)
EV-210, EV-416, EV-418, EV-602, EV-612, EV-631, EV-634, EV-651, EV-654, EV-676, EV-687, EV-717,
EV-818
Motoros emelővillás (DV típuscsalád)
DV-1621, DV-1661, DV-1733, DV-1784, DV-1786, DV-1788, DV-1792, DV-20B, DV-35B, DV-35-T4K,
DV-63AK
Motoros emelővillás (DVHM típuscsalád)
DVHM-1622, DVHM-2022, DVHM-2522, DVHM-3222, DVHM-3522
Motoros emelővillás (RAK típuscsalád)
RAK-2, RAK-3, RAK-4, RAK-7
Motoros és elektromos emelővillás egyéb típusok
Still R-60-16, Still R-70-16, Still R-70-30, Still R-70-60, Still R-70-70 , Still RX-20-16, Still RX-70-30, Still
EGV-14, Steinbock PE-20, Steinbock RH 2,5, Hyster 200-XM, Hyster 300-XL, Kalmar CQD, Kalmar

Climax, Manitou MLT-626, Jungheinrich EPC-100, Mitsubishi FD-15, Load-Lifter, Linde GX-12, Wagner
EFSGMX-100, BT LSV-1000, GX-10/16, UNC-050, UN-053, UN FD 180, Dieci AgriMax 65.8,
2. Tehergépkocsira szerelt rakodógépek
Emelőfalak
LS-500, LS-1000
Önrakodó daruk
KCR-8001, KCR-6000, Palfinger PK-7000, Palfinger PK-6700, Palfinger PK-9501, Palfinger PK 11001, HIAB
071 AW, Delmenthorst AK 3006 BW
Konténerrakodó felépítmények
Palift PLT-22 , Palift T-17 , Palift T-16 , Palift T-13 , Palift T-12 , Palift T-10 , Multilift LHT 19051 , Multilift HL
1541
3. Konténerrakodó és szállító gépjárművek, gépjárműszerelvények
Skoda Liaz, Rába 833, Man 27.463, Ford Transcontinental, Mercedes Actross, MAN HX 32, Rába H18,
Rába H22, Rába H25, Klaus SAC-16, HLS-200, Trend MFP-32, Hammar 190 HB, Tatra 815, Volvo F12,
MAN TGX 35.540, Faymonville Multimax F-S45-1AAG
4. Elektromos targonca meghajtó akkumulátorok, akkumulátortöltők
Különféle elektromos targonca indító és meghajtó akkumulátorok, 220 és 380V-os ipari akkumulátortöltők
5. Kézi anyagmozgató eszközök
Különféle típusú kézi hidraulikus emelők, mérleges kézi hidraulikus emelők, kézi targoncák, elektromos kézi
hidraulikus emelők
6. Konténerek, cserefelépítmények
5 t-s fémkonténerek, ISO 20’ fémkonténerek, hűtőkonténerek; nem szabvány 20 t-s fémkonténerek,
szabvány és nem szabvány VKP és lakókonténerek, 20’ zárt felépítmények, 15’ és 20’ ponyvás és ponyva
nélküli síkplatók, konténer hordkeretek
7. Egységrakományképző eszközök
0,1 - 1 tonnás konténerek (dróthálós, alumínium, műanyag stb.), raklapok, raklapmagasítók, tároló keretek,
különféle kötöző-, rögzítő hevederek, kötelek, hálók, vasúti rögzítő készletek anyagai
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD)
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mobil szervizcsoportok száma (db) 8
2 Alkatrész gyártói listaárból megajánlott kedvezmény mértéke (%) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett 2018.10.31.tervezett kezdés. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján
jön létre.
II.2.5) pont szerinti mobil szervizcsoport:1 db szerviz csoport min. 2 fő szerelő személyzet és min. 1 db
javító felszerelést és alkatrészt szállító műhely gépkocsi. A javító felszerelésnek alkalmasnak kell lennie az
előzetesen meghatározott várható meghibásodás elhárítására.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 208 - 475227
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 019009 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.
2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.
Adószám: 10810570-2-51
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (6430/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek frissítése
Hivatkozási szám: EKR000511542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72000000-5

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés / Térinformatikai szoftverek frissítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek frissítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH Geoinformációs Szolgálat 1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 7-9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
FSZ. A szolgáltatásra vonatkozó termékek megnevezése: Mennyiség (licensfrissítés)
1. Primary Mintanenance for ArcGIS for Desktop Advanced Single Use License (core only) 12
2. Primary Mintanenance for ArcGIS for Desktop Standard Single Use License (without extensions) 18
3. Primary Mintanenance for ArcGIS for Desktop Basic Single Use License (core only) 102
4. Primary Mintanenance for ArcGIS Spartial Analyst for Desktop Advanced Single Use License 132
5. Primary Mintanenance for ArcGIS Network Analyst for Desktop Single Use License 3
6. Primary Mintanenance for ArcGIS Publisher for Desktop Advanced Single Use License 3
7. Primary Mintanenance for ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Advanced Single Use License 3
8. Primary Mintanenance for ArcGIS Tracking Analyst for Desktop Advanced Single Use License 3
9. Primary Mintanenance for ArcGIS Data Interoperability for Desktop Advanced Single Use License 3
10. Primary Mintanenance for ArcGIS Data Reviewer for Desktop Advanced Single Use License 3
11. Primary Mintanenance for ArcGIS Workflow Manager for Desktop Advanced Single Use License 3
12. Primary Mintanenance for ArcGIS Esri CityEngine for Desktop Advanced Single Use License 6
13. Annual Mintanenance for ArcGIS Esri Defence Mapping Single Use License 12
14. Annual Mintanenance for ArcGIS Esri Defence Production Single Use License 12
15. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Workgroup Standard (up to two cores) 3
16. Annual Mintanenance for Image Extension for Server Workgroup Standard (maximum four corses)
License 3
17. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Workgroup Advanced (up to two cores) 3
18. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) 3
19. Annual Mintanenance for ArcGIS Image Extension for Server Enterprise Standard (up to four cores)
License 3
20. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Enterprise Advanced (up to four cores) 6
21. Primary Mintanenance for ArcGIS 3D Analyst for Desktop Advanced Single Use License 132
Egyenértékűség: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) bekezdése szerint az ESRI ArcGIS térinformatikai szoftverrel egyenértékű szoftverfrissítést
elfogad.

Egyenértékű a szolgáltatás, ha alkalmas a fennálló térinformatikai szoftver frissítésére, ezáltal a már
meglévő szoftverrel kompatibilis működést tesz lehetővé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg részajánlattétel kizárásának
indokát: A beszerzésre tervezett szoftverek egy termékcsalád részét képezik. Használatuk során a
Magyar Honvédség komplex térinformatikai rendszerének alapját képezik, kompatibilitásuk egymással
elengedhetetlen.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 197 - 445924
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Térinformatikai szoftverek frissítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 018386 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91324836
Postai cím: Váci Út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.szabo@gdihu.hu
Telefon: +36 204913008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A KEF által 2019. 02.04-én megkötésre került a „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó
szolgáltatások” keretmegállapodás (KM01GEOS18). Hatálya: a megállapodás aláírásától számított
48 hónap.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladatés hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése értelmében a 7. §
(1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött
szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet
által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás
hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre
tekintettel kell megállapítania.

A fentiekben foglaltak alapján Ajánlatkérő képtelenné vált a szerződés megkötésére. Figyelemmel
a Kbt. 53. § (4) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra is Ajánlatkérő ezúton eredménytelenné
nyilvánítja a közbeszerzési eljárást.
Beérkezett ajánlatok száma 1, Ajánlattevő neve: GDI Magyarország Kft. címe: 1134 Budapest, Váci
Út 33. 9. emelet; adószám: 10255043-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6503/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás
és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés,
mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét
város kül - és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal
kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek
beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján
megvalósuló víziközmű beruházásokat”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 391.564.387 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, „Margaréta
buszforduló kiépítése” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45233162-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45247130-0
45247112-8
45111290-7
45231300-8
45232452-5
45213316-1
45111000-8
45112712-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, 020/248, 020/250, 10577/85, 020/145,
10577/7, 10955/1, 10963, 10577/91, 10955/108, 10577/11, 10577/48, 09/3, 10955/188 helyrajzi
számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, „Margaréta buszforduló
kiépítése” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére. A beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki
paraméterek:
A közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó tervdokumentációk
• a Vonalvezető Kft. által készített, Kecskeméten a Károly Róbert körút I. ütem - Nyíri út és Margaréta út
közötti szakasz - építse című, és BK/UO/722/28/2017. számon építési engedéllyel és TVH-104446-2-7/2018.
számon vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező egyesített tervdokumentáció, valamint
• az Utiber-Unitef-KÖZTI konzorcium által készített Margaréta Szociális Otthon végállomás és autóbusz
forduló építése című, és BK/UO/416/4/2015. számon építési engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció, valamint az ezen tervhez készült fedvényterv és annak BK/UO/416/4/2017. számon
történő jóváhagyása.
Műszaki paraméterek:
Kecskeméten a Károly Róbert körút I. ütem - Nyíri út és Margaréta út közötti szakasz - építése című
tervdokumentáció alapján:
• A Nyíri út - III. Béla krt. - Mária út - Károly R. krt. csomópontjában egysávos körforgalmi csomópont építése
gyalogos átvezetésekkel.
A körpálya 7,00 m szélességű, aszfalt felületű pálya, szikkasztó árkokkal. A középszigethez 2,00 m
szélességű, betonkő burkolatú járható gyűrű tartozik.
• Károly R. krt. megépítése a Margaréta utcáig szintbeli közúti csomóponttal. cca. 292 m hosszú és 7,00 m
széles burkolat.
• gyalogos és kerékpáros létesítmények építése. cca. 102 m hosszú, 4,25-4,47 széles.
• a vízjogi engedélyezési tervdokumentáció alapján építendő víziközművek:
Vízvezeték:
62 m Ø280 KPE PN10 nyomóvezeték
66 m Ø400 KPE PN10 nyomóvezeték (ebből 54 m hosszon védőcsőben)
196 m DN 400 Göv TT PE nyomóvezeték
A szociális épület vízellátása NEM része a kivitelezési munkának, az külön valósul meg.
Szennyvízcsatorna:
Az épület szennyvízcsatorna bekötésének megépítése NEM része a kivitelezési munkának, az külön valósul
meg, viszont a meglévő fogadóaknából az út északi oldalára történő átkötés (D400 KG-PVC csatorna) részét
képezi jelen kivitelezési munkának.
Aszfalt pálya szerkezete:
- 5,0 cm vtg. AC-11 kopó (F) - hengerelt aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm vtg. AC-22 kötő (F) - hengerelt aszfalt kötőréteg
- 7,0 cm vtg. AC-22 alap (F) - hengerelt aszfalt alapréteg
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 - hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Kerékpárút szerkezete:
- 4,0 cm vtg. AC-11 kopó - hengerelt aszfalt kopóréteg
- 4,0 cm vtg. AC-11 kötő - hengerelt aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm vtg. M-22 - mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Gyalogjárda pályaszerkezete:
- 6,0 cm vtg. beton burkolókő - betonkő kopóréteg
(„A” kapcsolódási osztály, „F” fektetési mintázat, szürke és vörös színben)
- 3,0 cm vtg. finomzúzalék ágyazat - ágyazó réteg
- 20,0 cm vtg. M-22- mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Tervezett stabilizált szervízút:
- 20,0 cm vtg. M56 - mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg, 0/20 zúzottkő kiékeléssel
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Margaréta buszforduló tervei alapján, figyelembe véve a fedvénytervet:

• csuklós buszok számára szükséges 3 db megálló kialakítása buszfordulóval, tartalék buszok helyigénye
további 3 db, 143 m hosszú, 10,00 m széles, az alábbi rétegrenddel:
• 20 cm CP4/2,7-S1-XD3-XF4 bazaltbeton
• 2 rtg. elválasztó műanyag fólia
• 20 cm Ckt alap
• 20 cm homokos kavics fagyvédő szemszerkezettel
• buszváró (3 modul) és 10 férőhelyes B+R parkoló építése,
• gyalog- és kerékpárút építése. 170 m hosszú, 2,6 m széles.
MÓDOSÍTOTT betonkő pályaszerkezetű gyalogjárda
A teljes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben)
(összesített CO érték) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Margaréta buszforduló kiépítése” című TOP-6.4.1-15KE1-2016-00005 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 206923
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005
azonosító számú, „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 362204724
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 391564387
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Forgalomkorlátozáshoz, forgalomirányításhoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
- Útépítéshez, útfelújításhoz, útkarbantartáshoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
- Kerékpár útépítéshez/felújításhoz, járdaépítéshez/felújításhoz, térburkolat építéshez/felújításhoz
kapcsolódó egyes részfeladatok
- Vízépítési munkák egyes részfeladatai

- Közművezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Adószám: 11426628-4-03
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I.számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlattevő adószáma: 14530603-2-17
Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03
II. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §.
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (6136/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi
projekt nevén Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program - keretében megvalósítandó, (Folyt. II.1.4-ben)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71210000-3

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eljárás megnevezésének folytatása (karakterkorlátozás miatt a jelen rovatban) a II.1.1 és a II.2.1 rovatból:
illetve az Új Budapesti Velodrom, a Nemzeti Korcsolyázóközpont és a BOK Sportcsarnok megvalósítására
vonatkozó , sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó sportszakmai tanácsadói feladatok ellátására
II.1.4:
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére
kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban
foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
A Keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodást határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő
időre kötik a Felek.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 14400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi
projekt nevén Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program - keretében megvalósítandó, (Folyt. II.1.4-ben)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71311000-1

További tárgyak:
71318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére
kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban
foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
A Keretmegállapodás szerinti feladatok a következőkre terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok
részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek leírásra):
Az észak-csepeli és dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként, a Kemény Ferenc Sportlétesítményfejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program - keretében
megvalósítandó Nemzeti Atlétikai Központ (Atlétikai Aréna, Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák és Fedett
Pályás Atlétikai Multifunkciós Csarnok), a tervezett Budapesti Xtrém Szabadidő Park (BMX és Kajak-Kenu
Szlalompálya) és a Dunai Evezős Központ projektek során szükséges sportszakmai és kapcsolódó mérnöki,
építészeti tanácsadói szolgáltatások ellátása. A feladat része még az Új Budapesti Velodrom, a Nemzeti
Korcsolyázó Központ és a BOK Sportcsarnok projektek során szükséges sportszakmai és kapcsolódó
mérnöki, építészeti tanácsadói szolgáltatások ellátása is.
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Budapest Déli Városkapu
Fejlesztési Program - keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el ÉszakCsepelen és Dél-Pesten. A Program a város jelenleg elhanyagolt részein egységes szemléletben valósít

meg városfejlesztést és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő
területeinek.
Az egyes sportlétesítmények több fázisban, fázisonként eltérő kapacitással és követelményrendszerrel
kerül(het)nek megvalósításra, ezeknél a sportszakmai és kapcsolódó mérnöki tanácsadói feladatokat
mindegyik fázis követelmény rendszerére (különös tekintettel egyes világversenyek területigényére) és a
tervezett megvalósulási sorrendre tekintettel kell ellátni, annak érdekében, hogy az egyes fázisok közötti
átalakítás minél zökkenőmentesebben és költséghatékonyabban mehessen végbe, valamint véglegesen
fennmaradó alapépületként egy, a hosszú távú funkciónak megfelelő, fenntartható létesítmény valósuljon
meg.
A sportszakmai tanácsadó szerződéses kötelezettségei által érintett beruházások rövid bemutatása:
A Program elemei közé tartozik a Nemzeti Atlétikai Központ, amelyben megépül egy alapállapotában
15.000 férőhelyes, de mobil lelátókkal negyvenezresre bővíthető, így nemzetközi és hazai versenyek
megrendezésére is alkalmas atlétikai aréna. Az aréna szerves része az első szint felett épülő gyűrű, amely
nagy versenyek idején az ideiglenes lelátóknak ad helyet, a mobil elemek elbontását követően pedig
sport- és rendezvényfunkciókkal ellátott, felülről fedett, oldalról nyitott térként funkcionál majd. A Nemzeti
Atlétikai központ részeként szabadtéri edzőpályák és egy fedett, multifunkciós csarnok is megépül. Ahogy
a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program minden eleme, a szabadtéri edzőpályák is kiszolgálják a
Diákváros lakóit és a fővárosi lakosságot, az atlétikát kedvelő hobbi sportolókat.
A Budapesti Xtrém Szabadidő Parkban helyet kap egy BMX és egy Kajak-Kenu Szlalompálya. A
szlalompálya révén lehetőség nyílik a sportolók számára egy kajak-kenu szakág, a szlalom meghódítására,
miközben a pálya és a hozzá tartozó mesterséges tó a lakosság számára is nyitva áll majd, illetve
látogatható lesz. Ugyanígy, a szabadidőparkban építendő BMX pálya alkalmas lesz versenyre, edzésre, a
sportolók mellett a szabadidős sport céljait is szolgálja.
A Dunai Evezős Központ
Budapest a Duna fővárosaként helyet kíván adni egy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és
korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya megépítésére. A pálya verseny és szabadidős sport célokra
is alkalmas lesz.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szolgáltatás munkamódszerének szakmai minősége 20
2 Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A jelen tájékoztató hirdetmény a Kbt. 37. § (4) bek. szerinti kötelezettség teljesítésére irányul.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.1.7 pontban a beszerzés végleges összértékeként a tárgyi negyedév közvetlen
megrendeléseinek összesített értéke került feltüntetésre.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 061 - 135200
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közvetlen Megrendelés Budapesti Atlétikai Stadion
vonatkozásában a Részlettervek és Kiviteli tervdokumentáció véleményezése Tervezési Szakaszra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S. C. Design Limited, Sport Concepts
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 180 Piccadilly
Város: London
NUTS-kód: UKI32
Postai irányítószám: W1J 9HF
Ország: UK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10800000
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményminta álláspontunk szerint nem ad lehetőséget a
Kbt. 37. § (4) szerinti kötelezettségünk adekvát teljesítésére. Erre tekintettel a keretmegállapodás
alapján kötött egyes szerződéseket akként tüntetjük fel, hogy az ajánlattevő, valamint az 1. közvetlen
megrendelés meghatározására a jelen hirdetmény V. szakaszában kerül sor.
A további (tárgyi esetben 1 db) közvetlen megrendelést e rovatban határozzuk meg a következők
szerint:
2. Közvetlen Megrendelés a Budapesti Xtrém Szabadidő Park vonatkozásában a Tervezési Program
Tervezési Szakaszra
Időpontja: 2019.02.06.
Értéke: nettó 3.600.000,- Ft
Ajánlatkérő a jelen rovatban is rögzíti:
Ajánlattevő neve: S. C. Design Limited, Sport Concepts
székhelye: 180 Piccadilly, London W1J 9HF, England
adószáma : 802 0832 73 UK VAT
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) pontból:
Új Budapesti Velodrom
A pálya a hazai tömeg-, utánpótlás-, illetve versenysport bázisának szélesítése érdekében és
versenyek lebonyolítására épül.
A Nemzeti Korcsolyázó Központ és a BOK Sportcsarnok is egyszerre szolgálják ki a tömegsportot,
utánpótlás-nevelést és a versenysportot.
Sportlétesítmény alatt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s.) pontja szerinti létesítmény
értendő.
Mérnök és építészeti tanácsadói feladatok alatt az ajánlati felhívásban megjelölt CPV kódok
szerinti szolgáltatások értendők, amelyek mérnök és kapcsolódó feladatokra vonatkozó
segítségnyújtási, támogatási és javaslattételi szolgáltatásokat tartalmaznak, de nem tartalmaznak
olyan építésügyi műszaki szakértői és egyéb mérnöki szolgáltatásokat, amelyek a 266/2013 (VII.11.)
Kormányrendelet szerint engedélyhez vagy bejelentéshez kötöttek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (5327/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malik Mátyás
Telefon: +36 307533464
E-mail: malik.matyas@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakmai felelősségbiztosítás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000493972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

66516000-0

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációnak megfelelő
szakmai felelősségbiztosítási ajánlatkérő (AK) általi szolgáltatás megvásárlása több részajánlati kör
biztosítása mellett. A 1997. évi CLIV törvény (az egészségügyről) 108. § (2) bekezdésében előírt működési
engedélyhez kötött felelősségbiztosítás beszerzése Szakorvosok és egészségügyi dolgozók részére. A
felelősségbiztosítás meghatározott időre szól 2020. december 31.-ig. A szolgáltatás évfordulója minden év
január 1. napja 0 óra 00 perc.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 55000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi és plasztikai sebész felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2019. illetve 2020. évekre orvosi és plasztikai sebész felelősségbiztosítási szolgáltatás - Ajánlatkérő által
közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő - szolgáltatás beszerzése.
Orvosi felelősségbiztosítás 2800 fő; Sebészeti felelősségbiztosítás 6 fő biztosítása.
Ajánlatkérő a káronkénti önrészt 10%-ban határozza meg, minimum 500.000 HUF.
A biztosítási események a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) vannak meghatározva.
A felelősségbiztosítás meghatározott időre szól 2020. december 31.-ig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem kíván értékelési szempontot meghatározni, ezért
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár elve alapján értékel.
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség katonai szervezeti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2019. illetve 2020. évekre egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítási szolgáltatás - Ajánlatkérő által
közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő - szolgáltatás beszerzése.
Egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása 503 fő.
Ajánlatkérő a káronkénti önrészt 10%-ban határozza meg, minimum 500.000 HUF.
A biztosítási események a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) vannak meghatározva.
A felelősségbiztosítás meghatározott időre szól 2020. december 31.-ig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem kíván értékelési szempontot meghatározni, ezért
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár elve alapján értékel.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 189 - 427377
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GATEBO/53-34/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Orvosi és plasztikai sebész
felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36666000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GATEBO/53-35/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Egészségügyi dolgozók
felelősségbiztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18334000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AK alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdést, további ajánlatok: 1. rész: Groupama Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10207349-2-44) 1146 Budapest Erzsébet királyné Útja 1/.
C. ép., 2. rész: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10207349-2-44) 1146
Budapest Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (23382/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kelithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elnevezés: Nyári és téli adapterek beszerzése
Hivatkozási szám: KF-2018/0000448
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34921000-9

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés téli és nyári adapterek beszerzésére
1. rész: Adásvételi keretszerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére
2. rész: Adásvételi keretszerződés 25 db rézsűkasza adapter beszerzésére
3. rész: Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére
4. rész: Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke
5.rész: Adásvételi keretszerződés 15 db sószóró adapter beszerzésére
Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 603627400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16310000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó,
Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő, Szigetszentmiklós,Ófehértó, Szombathely, Kiskőrös,
Baja, Dunaújváros, Csorna, Mosonmagyaróvár, Cegléd, Nagyatád, Ve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére.
A padkakasza szerelékek jobbos és balos kivitele komplett egységet képezzen, az UNIMOG, traktor,
elejére- frontlemezére - felszerelve hatékonyan biztosítsa a közúthoz tartozó területen a kaszálás
végzését. Aműködéshez szükséges meghajtás az UNIMOG vagy traktor elejére kivezetett két sebességi
fokozattalrendelkező kardántengely biztosítja (500, ill. 1000 ford/perc).
Az adapter legyen alkalmas UNIMOG U300/U400 típuscsaládokon, valamint a társaságunk tulajdonában
lévőtraktorokon való alkalmazáshoz.
Főbb műszaki követelmények:
- késtengely: vízszintes,
- késkialakítás: lengőkéses,
- vágási szélesség: min. 1 200 mm,
- vágási magasság: 40-80 mm között,
- vágófej keresztirányú dőlésszöge közép elhelyezéstől számítva: ± 20o,
- oldalgém kinyúlás: min. 2 900 mm,
- kardán 13/4 ” mérettel csatlakoztatható legyen,
- munkavégzésre jobb és bal oldalon egyaránt alkalmas legyen. A jobb oldalról a bal oldalra való
átálláshozszükséges átszerelési/átfordítási idő egy kolléga esetében nem lehet több mint 6,5 óra,
- automatikus alkalmazkodás a talajfelszín egyenetlenségeihez, kitérővédelemmel ellátva,
- Az eszköz rendelkezzen olyan műszaki megoldással, hogy a kezelő a munka megkezdésekor, illetve
annakbefejeztével egy gombnyomásra az adapter munka-, illetve szállítási pozícióba tudja vezérelni, azaz a
rendszerautomatikus munka-, illetve szállítási helyzetbe pozícionálja magát,
- biztonsági leállító a vezérlőpultról vezérelve, leállási idő max. 4 sec,

- kézzel kezelhető vezérlőpult,
- kidobás elleni védelem,
- Az adapterrel szerelt hordozójármű, munkavégzés során nem lóghat ki az adott sávból, mely melletti
padkát,útszegélyt kaszálja.
Fényezés.
- rozsda gátló alapozás, fokozott korrózió védelem,
- RAL 2011, narancssárga festés.
Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának
határidejeaz eseti megrendelés kibocsátásótól számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 25 db rézsűkasza adapter beszerzésére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16310000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:Autópálya
mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő,
Szigetszentmiklós,Ófehértó, Szombathely, Lébény, Martonvásár, Fonyód, Komárom, Bicske, Kál
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 25 db rézsűkasza adapter beszerzésére. A rézsűkasza
felépítménykomplett egységet képezzen, amely UNIMOG U300/U400 típuscsalád, hosszú tengelytávú
univerzáliseszközhordozójára felszerelve, hatékonyan biztosítsa a közúthoz tartozó területen a kaszálási és
cserjeirtásifeladatok végzését. A rézsűkasza gémje és a kaszafej mozgatása a vezetőfülkéből manuálisan a
szükségeskezelőpultról történjen, de a kaszafej talajkövető rendszere automatikus vezérlést biztosítson.
A gém mozgatását az eszközhordozó hidraulika köréről kell biztosítani. A hidraulikus csatlakozások
szabványosgyorscsatlakozókkal történjenek. A kaszafej meghajtása axiáldugattyús hidromotorral történjen,
melyhez aszükséges teljesítményt az eszközhordozó teljesítmény hidraulikája biztosítsa.
Legyen alkalmas az Unimog hosszú tengelytávú U300/U400, típuscsalád fizikai méreteihez,
valaminta teljesítmény-hidraulika rendszeréről történő alkalmazásra, megfelelő átállítással,
átszereléssel(gyorscsatlakozós hidraulika tömlők).
Olyan műszaki megoldást kell kialakítani, hogy a rézsűkasza átszerelhető legyen egyik típusról a másikra.
Az megajánlott rézsűkasza adapternek egyenes gémszerkezetűnek kell lennie és az ajánlatnak
tartalmazniakell a rézsűkasza fejet is kompletten. A gém csatlakozó feje legyen alkalmas más (a megajánlott
gyártmányú)adapterek (ürszelvényvágó, ároktisztító, sövényvágó adapter) üzemeltetésére is.
Főbb műszaki követelmények.
a minimális gémkinyúlás: min. 8,0 m,
- gémelfordulás szöge: min. 180o,
- rögzítése: az eszközhordozó jármű plató helyére, a 4 db csészére,
- vágási szélesség: min. 1 200 mm,
- vágási vastagság: min. 20 mm,
- kaszafej kialakítás: vízszintes tengelyű, lengőkéses,
- szemes-késes vágórendszer,
- kidobás elleni védelem,
- úszó állásba ki-be kapcsolási lehetősége,
- hidraulikus meghajtás: a hordozójármű teljesítmény hidraulikájáról,

- biztonsági leállító a vezérlőpultról vezérelve, leállási idő: max. 4 sec,
- szállított helyzetben a vágófej rögzíthető legyen,
- működés: gémről hidraulikus csatlakoztatással,
- munkaóra számláló,
- keréktámaszok (merevítés a hátsó tengelyre),
- leállító lábak, üzemen kívüli állapotban tárolásra,
- hidraulikusan szabályozott ütközésvédelem,
- jobb és baloldali munkavégzésre egyaránt alkalmas kivitelű legyen,
- A kaszáló felépítmény vezérlése a kezelőfülkében elhelyezett joystickkal rendelkező kezelőpultról
történjen,biztosítsa a rángatásmentes gémműködtetést. Az aprítófej indítása - leállítása elektromos
kapcsolóval történjen.
Egyéb követelmények:
- a leszállítandó eszközzel együtt plusz egy garnitúra tartalék késkészletet és a hozzá tartozó rögzítő
elemeket(kengyel, kötőelemek) is le kell szállítani az adott szállítási helyre.
Fényezés.
- rozsdagátló alapozás, fokozott korrózió védelem,
- RAL 2011 narancssárga festés.
Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap): 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának
határidejeaz eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő,
Szigetszentmiklós,Ófehértó, Szombathely, Kiskőrös, Dunaújváros, Mosonmagyaróvár, Nagykani
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére.
A seprőhenger UNIMOG U300/U318/U400 típuscsaládba tartozó univerzális eszközhordozó, valamint
a tehergépjárművek mellső gyorscsatlakozó lapjára (MSZ EN 15432 F2) ill. (DIN 76 060 B) szerelve
hatékonyan biztosítsa az aszfaltburkolatra felkerülő szilárd szemcsés szennyeződések (por, kavics, baleseti
törmelék stb.) könnyű és alapos eltávolítását, összegyűjtését.
A seprőhengert meghajtó hidromotoros egység a henger bal oldalán kerüljön kiépítésre.
A működést és meghajtást biztosító hidraulikus tömlők is gyorscsatlakozókkal legyenek csatlakoztathatók az
eszközhordozóhoz.
Működtetés:
Az UNIMOG U300/U318/U400 típuscsaládú Unimog valamint tehergépjármű hidraulikus rendszeréről.
A seprőhenger rendelkezzen vízpermetező egységgel, amely vízellátását a platón elhelyezett víztároló
tartályból biztosítja.
A kefék vízellátását biztosító, a seprőhengerre szerelt szivattyú szállítása min. 10 l/perc legyen.
Főbb műszaki követelmények:
- adapter teljes szélessége: max. 2 900 mm,
- seprőhenger hossza: min. 2 400 mm,

- horizontális mozgásszög oldalanként: ± 30o,
- seprési szélesség (30o-os állásban): min. 2 200 mm,
- kefeátmérő: min. 500 mm - max. 800 mm,
- beállíthatóság jobb és baloldali irányban fokozatmentesen, hidraulikusan,
- hidraulikus emelés, süllyesztés,
- munkahelyzeti magasság állítás: állítható magasságú, beálló kerekek segítségével,
- helyzetvilágító LED-es lámpák,
- készenlét figyelmeztető zászló,
- a kefehengertől függetlenül beállítható sebességű oldalseprő tárcsa, rugós elemmel, mely bármely oldali
munkavégzéshez használható, átszerelhető,
- a seprő adapterrel együtt vízbiztosító berendezést is szállítani kell, mely az adapter előtti terület
nedvesítésére szolgáló folyadékot tárolja, biztosítja.
Követelmények a víztartállyal szemben:
- tartály térfogata: min. 3 500 - max. 4 000 liter,
- felszerelhető legyen az Unimog U300/U318/U400 és más univerzális eszközhordozó vagy
tehergépjárművek platójára,
- kialakítása:
- a tartályt olyan kerettel kell ellátni, mely segítségével a hordozó jármű platójára való rögzítés megoldható,
valamint a felszereléskori emelés biztonsággal elvégezhető legyen,
- a tartálynak meg kell felelni az ide vonatkozó előírásoknak, melyek lehetővé teszik az ilyen mennyiségű víz
közúton történő szállítását.
Fényezés.
- rozsda gátló alapozás, fokozott korrózió védelem,
- RAL 2011, narancssárga festés.
Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának
határidejeaz eseti megrendelés kibocsátásótól számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke adapter beszerzésére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43313100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő,
Szigetszentmiklós,Ófehértó, Szombathely,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke adapter beszerzéséreÁltalános felépítése.
A homlokhóeke komplett egységet képezzen, amely az Unimog U300/U318/U400 típuscsaládú
univerzáliseszközhordozó tehergépjárműre felszerelve hatékonyan biztosítsa a Társaságunk kezelésében
lévőúthálózaton való nagysebességű hó eltakarítási feladatokat. A csatlakoztatás régi DIN 76060 B
szabványosfelfogó-lappal történik (MSZ EN 15432:2008 F2).
A gépjármű hidraulika rendszere biztosítsa az energiaellátást a hidraulikus működtetés részére.
Működtetése hidraulika hengerek segítségével a vezetőfülkéből történjen.
Főbb műszaki követelmények:
- eke hossz: min. 3 500 mm - max. 3 800 mm,

- munka szélesség (30o-os elfordításnál): max. 3 200 mm,
- eke magasság: max. 1 150 mm,
- eke tömege: max. 900 kg,
- hidraulika segítségével elforgatható legyen: min. +30o-tól - 30o-ig.
Egyéb követelmények:
- a hóeke felfogó lapja legyen alkalmas az Unimog típuscsaládokon, valamint a 18t / 20t együttes
tömeggelrendelkező tehergépjárművön való alkalmazásra is,
- a megajánlandó termék teljes körű működtetését meg kell oldani a hordozó járművön kiépített
hidraulikusszekciókkal (3 szekció),
- a latyakoló (vulkollán, gumi) éllel való működésmódot külön vezérelt hidraulikus körről
lehessenmunkahelyzetbe hozni a kezelő személynek a vezetőfülkéből az eke felemelt helyzetében. A
latyakolástkopásálló vulkollán (poliuretán) lap biztosítsa,
- a kopásálló acél kés anyagminősége legalább a Hardox 400 anyagminőségnek, míg a vulkollán él
minőségepedig, legalább SHORE PUM 80 A anyagminőségnek feleljen meg,
- a hidraulikusan működtetett él több tagból álljon (ha ez az él az akadályon való áthaladáskor
hátrafordul,akkor az minél kisebb szélességre korlátozódjon),
- a hóeke szállítójának feladata a hóeke valamint a jármű meglevő hidraulikus és elektromos
rendszerénekösszehangolása az összekapcsolhatóság, a működőképesség és a megfelelő vezérelhetőség
érdekében,
- bármely minőségű hóban alkalmazható legyen (latyakolás, porhó, nagymennyiségű hó),
- az ajánlati ár tartalmazzon egy plusz garnitúra kopásálló acél késkészletet és egy garnitúra
vulkollánkéskészletet a hóeke tartozékaként,
- működésmódok: emelés, süllyesztés, rögzített szállítási helyzet (mechanikus biztosítással), forgatás
jobbra-balra, él váltás. A gépjármű hidraulika rendszere biztosítja az energiaellátást valamint az úszó
állást és aproporcionális vezérlést a hidraulikus működtetés részére. A munkahelyzetbe fordított eke - nem
teljes kifordításesetében - is legyen alkalmas a hó eltakarítási feladatok ellátására, a hidraulikus rendszer
biztosítsa az adottpozícióban való tartást, mozgásmentes állapotot,
- az ekéket munkahelyzetben automatikusan működő védelemmel kell ellátni az akadályok által
okozottkárosodás elkerülése érdekében,
- a vezérlés úszó-helyzetbe kapcsolásakor a hóeke az útburkolat oldalesésének megfelelően álljon be
amegfelelő helyzetbe,
- a munka közben felverődő hó elleni védőberendezéssel legyen ellátva,
- a hóeke szélső pontjait a veszélyes üzemet jelző előre fehér, hátra vörös fényű LED-es lámpákkal
kellfelszerelni, melyek jól bírják a rázkódást, - az eszközt mindkét szélén piros színű cserélhető kivitelű
jelzőzászlóval kell felszerelni,
- a szélső élek hátoldalait HI minőségű fényvisszaverő piros-fehér biztonsági csíkozással kell ellátni,
- a hóekén a biztonságos munkavégzés érdekében a veszélyes működésekre figyelmeztető
feliratokat,piktogramokat kell elhelyezni,
- kezelési és karbantartási utasítással, alkatrészjegyzékkel, valamint munkavédelmi
megfelelőségitanúsítvánnyal kell szállítani a hóekét,
- az adapter görgős leállító támasszal kiegészítve kerüljön leszállításra.
Fényezés:
- rozsdagátló alapozás, fokozott korrózió védelem,
- mély narancsszínű műgyanta alapú zománcfestés (RAL 2011),
- védelem,
- RAL 2011, narancssárga festés.
Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának
határidejeaz eseti megrendelés kibocsátásótól számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 15 db sószóró adapter beszerzésére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: MK Nzrt.
mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő,Szigetszentmiklós,
Ófehértó, Szombathely, Csorna, Mosonmagyaróvár, Cegléd,Nagykanizsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 15 db sószóró adapter beszerzésére.
10 db sószóró I
A sószóró felépítmény komplett egységet képezzen, amely az Unimog U300/U318/U400 hosszú
tengelytávúuniverzális eszközhordozó, rakfelületére felszerelve alkalmas a téli síkosság-mentesítéshez
szükségesszóróanyagok kiszórására, a technológiai előírásokban meghatározott mennyiség betartásával,
jólszabályozható módón.
A sószóró berendezés működéséhez szükséges energiát az Unimog U300/U318/U400 motorja által
meghajtotthidraulika szivattyú biztosítja.
Az út-jeladó vezérelte jel alapján (különböző haladási sebességek esetén is), a beállított szórási
mennyiségekútfüggőek, biztosítják a szórási technológia betartását. Elakadt járművek mentése során
azonban átkapcsolhatólegyen az Unimog álló helyzetében való szórásra is. Ilyenkor az elakadt jármű
„alászórásával” segíti a forgalommegindulását.
A szóró-berendezésnek vízben oldott só tárolására alkalmas tartállyal is rendelkezni kell, mely a
szórásfolyamán szabályozható mennyiségben, a forgótányérra kerülő sóra permetezve biztosítja, a
nedvesített sóburkolaton való megfelelő tapadását. Az alkalmazott nedvesítő anyag, CaCl2, esetenként
NaCl, 10 % vagy 20%-os vizes oldata.
Az egytányéros szóró berendezés legyen alkalmas akár 12 m szélességben az autópálya burkolatára
kiszórnia síkosság mentesítő sót. Korlátozott mértékben lehessen az aszimmetrikus szórásképet is
szabályozni. Aváltozó szélességű szóráskép legalább öt pozícióban legyen állítható a szórásszélességi
határokon belül. Azaszimmetrikus szóráskép változtatása ne okozza a beállított szórástechnológiai érték (g/
m2) változását.
A sószóró-berendezés vezérlése a vezetőfülkéből történjen, ahol a vezérlőpulton a szórási mennyiség, a
szórásszélessége, a szórás képe, a nedvesítés vezérlése a gépkocsivezető által beállítható.
A szóró-berendezés önürítő rendszerrel biztosítja a munka végén a tartályban maradt szóróanyagmaradéktalan kiürítését.
A sószóró berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely elektromos hiba esetén, a
berendezés„kvázi” mechanikus beállítással tovább működtethető legyen, a kívánt szórásmennyiség, és
szélességtekintetében.
A sószóró-felépítmény az UNIMOG eszközhordozótól munka végeztével függetleníthető, állítható
kitámasztólábakkal biztosítja a berendezés talajra való leállítását. A felépítménynek olyan kialakításúnak kell
lennie, hogya fel és leszerelést könnyen gyorsan lehessen elvégezni két kezelő személynek. A felépítmény
rendelkezzenolyan szerkezettel, amely az alapjármű platóján könnyen végighalad (pl. csúszik, gördül) annak
rakfelületén, afelépítmény mechanikus károsítása nélkül. Ajánlatban kérjük megadni a konkrét műszaki
megoldást. A sószórófelépítmény első támasztólábai nem lehetnek merev kialakításúak.
Főbb műszaki követelmények:
- síkosság-mentesítő tartály befoglaló méretei:
- a platón felfekvő hossza: max. 2 800 mm,
- szélessége, plató oldalfali között: max. 2 075 mm,
- a síkosság-mentesítő anyag tartályának kapacitása:
- minimum: 2,9 m3,
- maximum: 3,4 m3,
- a sósvíz tároló tartály összes kapacitása:
- minimum: 1 200 liter, - a sószóró berendezés szalagos, vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen,
- az eszköz „sócsúszdája”, a röpítő tányérja rozsdamentes acél vagy műanyagból készüljön. Amennyiben
azeszköz ezen elemein 48 hónap alatt megjelenik a rozsda, ajánlattevőnek az erre vonatkozó
igénybejelentéstkövetően, költségmentesen cserélnie kell,
- a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3 - 12 m között,

- a szélesség állítás tartalma: min. 1 m-es lépcsőben,
- szórási (korlátozott) aszimmetriaállítás: jobb-bal legalább 7 pozícióban,
- a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m2,
- a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként,
- a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m2,
- a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m2 fokozatonként.
Folytatás VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának
határidejeaz eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 164116
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés 21 db padkakasza adapter
beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1143 Budapest, Stefánia út 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: nemeth@uktg.hu
Telefon: 0672532532
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0672532533
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140910000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 25 db rézsűkasza adapter
beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: info@pegazustrade.hu
Telefon: +36204517422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3622611841
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 275192500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter
beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: info@pegazustrade.hu
Telefon: +36204517422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3622611841
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76236990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke adapter
beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: info@pegazustrade.hu
Telefon: +36204517422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3622611841
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32081700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó

Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: info@pegazustrade.hu
Telefon: +36204517422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3622611841
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79206210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1.
em. 7. ajtó)
Adószáma: 11103200-2-42
Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 19.)
Adószáma: 23028557-2-01
2-5. rész: Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép.
B. lház. 1. em. 7. ajtó)Adószáma: 11103200-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
• a berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely megakadályozza a szóróanyag
tartályban a szóróanyag
beboltozódását;
• a berendezésnek olyan szabályzórendszerrel kell rendelkeznie, amelynek segítségével a kezelő
személyzet a folyamatos munka
közbeni nedvesítés mértékét tudja változtatni;
• a sóoldat kijuttatását olyan folyadékszivattyú biztosítsa, amely az esetleges szárazon járás esetén
is meghibásodás mentesen tud
tovább üzemelni;
• a szóró berendezés alátámasztásának olyannak kell lennie a hordozó jármű acélpadlóján, mely
meggátolja a berendezés
megcsúszását, rugalmas alátámasztást biztosít, és egyúttal megkönnyíti a gépegység tisztítását.
5 db Sószóró II.
Általános felépítés:
Főbb műszaki követelmények:
• síkosság-mentesítő tartály befoglaló méretei:
- a platón felfekvő hossza: max. 2.300 mm;
- szélessége, plató oldalfali között: max. 2.075 mm;
• a síkosság-mentesítő anyag tartályának kapacitása:
- minimum: 1,8 m3;
- maximum: 2,3 m3;
• a sósvíz tároló tartály összes kapacitása:
- minimum: 800 liter;
• a sószóró berendezés szalagos, vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen;
• az eszköz „sócsúszdája”, a röpítő tányérja rozsdamentes acél vagy műanyagból készüljön.
Amennyiben az eszköz ezen elemein 48
hónap alatt megjelenik a rozsda, ajánlattevőnek az erre vonatkozó igénybejelentést követően,
költségmentesen cserélnie kell;
• a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3 - 12 m között;
• a szélesség állítás tartalma: min. 1 m-es lépcsőben;
• szórási (korlátozott) aszimmetriaállítás: jobb-bal legalább 7 pozícióban;
• a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m2;
• a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m² fokozatonként;
• a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m²;
• a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m² fokozatonként;
• a berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely megakadályozza a szóróanyag
tartályban a szóróanyag
beboltozódását;
• a berendezésnek olyan szabályzórendszerrel kell rendelkeznie, amelynek segítségével a kezelő
személyzet a folyamatos munka
közbeni nedvesítés mértékét tudja változtatni;
• a sóoldat kijuttatását olyan folyadékszivattyú biztosítsa, amely az esetleges szárazon járás esetén
is meghibásodás mentesen tud
tovább üzemelni;
• a szóró berendezés alátámasztásának olyannak kell lennie a hordozó jármű acélpadlóján, mely
meggátolja a berendezés
megcsúszását, rugalmas alátámasztást biztosít, és egyúttal megkönnyíti a gépegység tisztítását.
Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő
feladata.
A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket az ajánlati felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (5494/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Hivatalos név: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 2.
Város: Fábiánsebestyén
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6625
Ország: HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail: polgarnester@fabiansebestyen.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fabiansebestyen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fabiansebestyen.hu
Hivatalos név: Mindszent Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail: mindszent@mindszent.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mindszent,hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mindszent,hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DKMO1_A
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosítószámú, „Délkelet-Magyarországi
ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO1)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1012505870 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DKMO1_A
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45247130-0

További tárgyak:

45232430-5

Kiegészítő szójegyzék

45232100-3
45232150-8
45232151-5
45252126-7
45252210-3
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Fábiánsebestyén, Mindszent közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dok. részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes AT feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak
figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet
(építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő
engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési éskarbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt
idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ATteljes körű
felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó
szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dok. részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények
funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag
és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a
hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika
mai állásának megfelelően. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC
Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és
mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései
alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi,
kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés),
a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének
meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/
áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése,
engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása,
folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás,
technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és
működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély
beszerzése.
10. A kivit. során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivit. során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel,
hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az
esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési
engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése,
illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások,
tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak
részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés
vonatkozásában 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00002
II.2.14) További információ:
A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083946
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002
azonosítószámú, „Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO1)” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitele
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-G Híd Konzorcium (Vezető tag: A-Híd Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: HÍD Zrt. (tag 1)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Z-Híd Zrt. (tag 2)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1021491000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1012505870
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.)
STRABAG Építőipari Zrt. [székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)]
Adószám: 10776456-4-43.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.055.222.258, - HUF
2.)
A-G Híd Konzorcium (vezető: A-Híd Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám:
24857538-2-44. tag1: HÍD Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám:
14517286-2-44., tag2: Z-Híd Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám:
14541029-2-41).
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.012.505.870,- HUF
3.)
SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők (vezető: SADEMagyarország Mélyépítő
Kft. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., Adószám: 11097875-2-44., Tag1: Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarország Zrt. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., Adószám:
13988560-2-13.)
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 041 500 000,-HUF
4.)
Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.)
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 035 272 488, - HUF
Jelen eljárás: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.
Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. március 12. napján
2016/S 051-083946 azonosítószámon jelent meg, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 2673/2016
nyilvántartási számon, 2016. március 16. napján került közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Vas Megyei Kormányhivatal (5873/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14356962
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori és munkaerőpiaci szolgáltatások GINOP 511
Hivatkozási szám: EKR000372482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79634000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében
megvalósítandó mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci tanácsadás biztosítása Vas megyében, az alábbi
szolgáltatásokra vonatkozóan:
I. rész: Mentori szolgáltatás nyújtása
II. rész: Munkaerőpiaci tanácsadás biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 86180000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 7 helyszínen:
Celldömölk,Sárvár,Szombathely,Körmend,Vasvár,Szentgotthárd,Kőszeg A részletes előírást a
közbesz.dok. tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében
megvalósítandó mentori szolgáltatás nyújtása Vas megyében, az alábbiak szerint:
1. rész: mentori szolgáltatás meghatározása:
Mentori szolgáltatás biztosítását a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell nyújtani. A
Kormányhivatal mentori szolgáltatás segítségével felkutatja, tájékoztatja a GINOP-5.1.1-15-2015-00001
Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt célcsoportjába tartozó 25-64 év közötti személyeket a program által
nyújtható szolgáltatásokról, támogatásokról.
Mentor igénybevételét biztosíthatja a 25-64 év közötti személy számára, ha a személyes konzultáció alapján
megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások
igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy
a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentorálás folyamatos
és adott személyre, vagy személyek valamely ismérvek szerinti csoportjára vonatkozó személyre szabott
tanácsadás, szakmai és pszichológiai segítés az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javítása, munkahelyi
beilleszkedése érdekében. A mentorálás a humán pártfogói, illetve személyes segítő szolgáltatást foglalja
magában.
Szerződés szerinti mennyiség:
Mentori szolgáltatás nyújtása 1820 fő GINOP-5.1.1 projekt iránt érdeklődő valamint a projektbe bevont ügyfél
mentorálása.
A Vas Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt,
sem a Vas Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek
programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérő.

Havonta mentoronként minimálisan mentori szolgáltatásban részesített létszám 12 fő, melybe bele kell érteni
a már meglévő és az új, programba vont ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban több
alkalommal részesül mentori szolgáltatásban az egy főnek tekinthető.
A mentori szolgáltatás személyi követelményei:
A szolgáltatást 4 fő mentor közreműködésével kell nyújtani. A mentorok a tevékenységet változó
munkahelyen végzik, egy fő mentor a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja.
A mentoroknak rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú mellékletének e) 1;2 pontokban
felsorolt végzettséggel.
A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén az alábbiak
szerint:
a) a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai által biztosított helyszínen: Celldömölk, Sárvár
b) Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén található, a kormányhivatal által
kiírt pályázatot elnyerő külső szolgáltató által az alábbi településeken biztosított helyszínen: Szombathely,
Körmend, Vasvár, Szentgotthárd, Kőszeg
A szolgáltatást teljesítési helyszínenként heti két alkalommal szükséges biztosítani.
Az ügyfélfogadásra alkalmas irodát a helyközi tömegközlekedés (autóbusz, vonat) megállójától közúton mért
legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatás részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz.telj.-be bevonni kívánt, a felhívás – releváns rész – III.2.1.
pontjában előírt végz. rendelkező 1. mentor 12 hónapon felüli gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában
foglaltak szerint 5
2 A szerz.telj.-be bevonni kívánt, a felhívás – releváns rész – III.2.1. pontjában előírt végz.
rendelkező 2. mentor 12 hónapon felüli gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
3 A szerz telj.-be bevonni kívánt a felhívás - érintett rész - III.2.1. pontjában előírt végz. rendelkező
3. mentor gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
4 A szerz telj.-be bevonni kívánt a felhívás - érintett rész - III.2.1. pontjában előírt végz. rendelkező
4. mentor gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőpiaci tanácsadás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 7 helyszínen:
Celldömölk,Sárvár,Szombathely,Körmend,Vasvár,Szentgotthárd,Kőszeg A részletes előírást a
közbesz.dok. tartalmazzák
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében
megvalósítandó munkaerőpiaci tanácsadás biztosítása Vas megyében, az alábbiak szerint:
2. rész: Munkaerőpiaci tanácsadás szolgáltatás meghatározása:
Munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell teljesíteni.
Ennek keretében munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadás biztosítása: egyéni munkatanácsadás,

motivációs csoportos foglalkozás, egyéni pályaválasztási tanácsadás, egyéni pályamódosítási tanácsadás;
egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása (3 napos) szolgáltatás nyújtásával.
Szerződés szerinti mennyiség:
Egyéni tanácsadás 1170 fő számára. Havonta tanácsadónként minimálisan egyéni tanácsadás
szolgáltatásban részesített létszám 16 fő, melybe bele kell érteni a már meglévő és az új programba vont
ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban több alkalommal részesül egyéni tanácsadás
szolgáltatásban az egy főnek tekinthető.
Csoportos tanácsadások megvalósítása legalább 15 csoport – csoportonként 8-15 fő részvételével.
A Vas Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt,
sem a Vas Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek
programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérő.
A tanácsadások személyi követelményei:
A szolgáltatást 2 fő tanácsadó közreműködésével kell nyújtani, úgy hogy mindkét tanácsadó valamennyi
fentiekben előírt tanácsadási szolgáltatást biztosítja.
A tanácsadók a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő tanácsadó a szolgáltatást több teljesítési
hely illetékességi területén is nyújthatja.
A tanácsadóknak ezért rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú mellékletének b)
pontjában felsorolt valamely végzettséggel.
A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén az alábbiak
szerint:
c) a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai által biztosított helyszínen: Celldömölk, Sárvár
d) Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén található, a kormányhivatal által
kiírt pályázatot elnyerő külső szolgáltató által az alábbi településeken biztosított helyszínen: Szombathely,
Körmend, Vasvár, Szentgotthárd, Kőszeg
A szolgáltatást teljesítési helyszínenként havi két alkalommal szükséges biztosítani.
Az ügyfélfogadásra alkalmas irodát a helyközi tömegközlekedés (autóbusz, vonat) megállójától közúton mért
legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatás részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz.telj.-be bevonni kívánt tanácsadók tekintetében a felhívás –
releváns rész– III.2.1. pontjában előírt végz. rend. 1. tanácsadó 12 hónapon felüli gyakorlata a
felhívás II.2.11 pontja szerint 10
2 A szerz.telj.-be bevonni kívánt tanácsadók tekintetében a felhívás -érintett rész- III.2.1 pontjában
előírt végz. rendelkező tanácsadó gyakorlata a felhívás II2.11 pontja szerint 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 170 - 386950
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mentori szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43666924
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: hmrgroupkft@gmail.com
Telefon: +36 205625552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51888191
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57040000

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Munkaerőpiaci tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43666924
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: hmrgroupkft@gmail.com
Telefon: +36 205625552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28165706
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29140000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I. rész:
1. HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 16. 24972590-2-17
II. rész
1. HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 16. 24972590-2-17
2. Változó Világért Alapítvány 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 12/a 18889590-1-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Zala Megyei Kormányhivatal (6385/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zala Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90375170
Postai cím: Kosztolányi Dezső Utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25894682
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba

Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69280001
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86655176
Postai cím: Derkovits Sor 2
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
Hivatalos név: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74070093
Postai cím: Rákóczi Tér 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csmkh.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.csmkh.hu/hu/
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39457523
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51557573
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85123850

Postai cím: Bárdos László Utca 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25648113
Postai cím: Zemlinszky Rezső Út 9
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23304152
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61885794
Postai cím: Nagy Imre Tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 307979525
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58671184
Postai cím: Hősök Tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400

Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41285422
Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14356962
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66929080
Postai cím: Megyeház Tér 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 307979525
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság

Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kormányhivatal - államigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése - 2019.
Hivatkozási szám: EKR001042522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok
részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2019.05.01 6:00 órától 2020.05.01 6:00 óráig.
Részajánlattétel:
1. rész - 20m3/h alatti fogyasztási helyek: 3.457.164 m3 + 30 % (kötbérmentes) opció - 1.037.150 m3 – a
dokumentációban meghatározott mennyiségtől.
Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége MJ: 118.235.008
Mennyiségi eltérés (opció) MJ: 35.470.531
2. rész - 20m3/h feletti fogyasztási helyek: 3.551.024 m3 + 30 % (kötbérmentes) opció - 1.065.306 m3 – a
dokumentációban meghatározott mennyiségtől.
Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége MJ: 121.445.024
Mennyiségi eltérés (opció) MJ: 36.433.462
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).
Műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1081478971 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: Földgáz energia beszerzése - 2019. (20m3/h alatt)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,
A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok
részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2019.05.01 6:00 órától 2020.05.01 6:00 óráig.
1. rész - 20m3/h alatti fogyasztási helyek: 3.457.164 m3 + 30 % (kötbérmentes) opció - 1.037.150 m3 – a
dokumentációban meghatározott mennyiségtől.
Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége MJ: 118.235.008
Mennyiségi eltérés (opció) MJ: 35.470.531
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia átvételére.
Alapmennyiség: 118.235.008 MJ
Opciós mennyiség: 35.470.531 MJ
Teljes mennyiség (Alap és opciós mennyiség együtt): 153.705.539 MJ
Az Alapmennyiségen felüli opcionális érték lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség
lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy
az alapmennyiségen felüli mennyiség – egyoldalú jognyilatkozattal – az opcionális mennyiség
terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés
vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok
a szerződéstervezetben.
Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok
tekintetében is felhasználhatja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5. pont szereplő Ár értékelési szempont alatt az alábbiakat érti:
Ajánlattevőnek a mindenkori érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó Ft/MJ) adott kedvezmény
mértékét kell a Felolvasólapon feltüntetnie % mértékegységben, egy tizedesjegy pontosságig.
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése - 2019. (20m3/h felett)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,
A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok
részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2019.05.01 6:00 órától 2020.05.01 6:00 óráig.
2. rész - 20m3/h feletti fogyasztási helyek: 3.551.024 m3 + 30 % (kötbérmentes) opció - 1.065.306 m3 – a
dokumentációban meghatározott mennyiségtől.
Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége MJ: 121.445.024
Mennyiségi eltérés (opció) MJ: 36.433.462
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia átvételére.
Alapmennyiség: 121.445.024 MJ
Opciós mennyiség: 36.433.462 MJ
Teljes mennyiség (Alap és opciós mennyiség együtt): 157 878 486 MJ
Az Alapmennyiségen felüli opcionális érték lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség
lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy
az alapmennyiségen felüli mennyiség – egyoldalú jognyilatkozattal – az opcionális mennyiség
terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés
vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok
a szerződéstervezetben.
Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok
tekintetében is felhasználhatja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5. pont szereplő Ár értékelési szempont alatt az alábbiakat érti:
Ajánlattevőnek az ajánlati árát „Fajlagos nettó ajánlati ár” (Ft/MJ) kell a felolvasólapon megadnia, minden
mellékdíj és adó nélkül. Az ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 238 - 543236
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Földgáz energia beszerzése - 2019. (20m3/h alatt)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47183753
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: markusfalvi-toth.adam@nkm.energy
Telefon: +36 14771342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 584238833
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 582045762
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Földgáz energia beszerzése - 2019. (20m3/h felett)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47183753
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: markusfalvi-toth.adam@nkm.energy
Telefon: +36 14771342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 549954326
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 499433209
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás becsült értéke az EKR karakterkorlátra tekintettel az alábbi:
1. Rész: nettó 548.267.658,- Ft (20 m3h alatt) /az eljárás során versenyeztetett összeg hatósági
díjak nélkül/
2. Rész: nettó 520.999.005,- Ft (20 m3h felett) /az eljárás során versenyeztetett összeg hatósági
díjak nélkül/
Összesen:
nettó 1.069.266.663,- Ft
Hatósági díjak mindösszesen:
1. Rész: nettó 35.971.175,- Ft (20 m3h alatt)
2. Rész: nettó 28.955.321,- Ft (20 m3h felett)
Becsült érték összesen:
nettó 1.134.193.159,- Ft
További ajánlattevők:
1. rész:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117
Budapest, Infopark sétány 1.) Adószáma: 25343502-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
Adószáma: 12928130-2-44
2. rész:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. Adószáma: 24765648-2-44
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117
Budapest, Infopark sétány 1.) Adószáma: 25343502-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
Adószáma: 12928130-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6469/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 0430 sorozatszámú mozdonyok és fődarabjainak javítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közvetlen megrendelések a "0430 sorozatszámú mozdonyok és fődarabjainak javítása" tárgyú
keretmegállapodásos eljárás második szakaszában
1. rész: Keretmegállapodás 0430 sorozatszámú mozdonyok egyes szerkezeti egységeinek javítására
2. rész: Keretmegállapodás 0430 sorozatszámú mozdonyok SW motor javítására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 223736708 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 0430 sorozatszámú mozdonyok egyes szerkezeti egységeinek javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50221000-0

További tárgyak:

50221100-1
50221200-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó magyarországi javítóműhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvetlen megrendelések a a GYSEV Zrt. tulajdonában lévő 0430 sor. mozdony egyes szerkezeti
egységeinek javítása tárgyú keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5.)pont „Ár”szempont részletezése:
Alapjavítási munkák ajánlati ára-súlyszám:50
Opciós javítási munkák ajánlati ára-súlyszám:40
II.2.1)
Elnevezés: 0430 sorozatszámú mozdonyok SW motorjainak javítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50221200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. soproni mozdonyműhelye - 9400 Sopron,
Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvetlen megrendelések a GYSEV Zrt. tulajdonában lévő 0430 sor. mozdony SW motorjainak javítása
tárgyú keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 116 - 233908
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 6. Közvetlen megrendelés - 0430 sorozatszámú
mozdonyok egyes szerkezeti egységeinek javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95893789
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: 7. Közvetlen megrendelés - 0430 sorozatszámú
mozdonyok egyes szerkezeti egységeinek javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49243785
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: 8. Közvetlen Megrendelés - 0430 sorozatszámú
mozdonyok egyes szerkezeti egységeinek javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48396734
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2. Elnevezés: 4. Közvetlen Megrendelés - 0430 sorozatszámú mozdony
SW motorjainak javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Aselec Villamosgép javító és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körtöltés utca 59.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14981100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2. Elnevezés: 5. Közvetlen megrendelés - 0430 sorozatszámú
mozdonyok SW motorjainak javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Aselec Villamosgép javító és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körtöltés utca 59.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15221300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015.(XI.2.) Kormányrendelet 18.§ c)d)
pontja szerinti információk:
1. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5460.
adószáma: 13834492244
2. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Aselec Villamosgép javító és Szolgáltató Betéti Társaság
címe: 6724 Szeged, Körtöltés u. 59.
adószáma: 21690541-2-06
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem a Kbt. 148. §-a szerint nyújtható be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6478/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vasúti pályaépítő és karbantartó nagygéppel végzett szolgáltatások a GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közvetlen megrendelések - Vasúti pályaépítő és karbantartó nagygéppel végzett szolgáltatások a GYSEV
Zrt. részére
1. rész: Keretmegállapodás felépítmény karbantartó géplánccal végzett szolgáltatásra
2. rész: Keretmegállapodás kitérő szabályozási munkákra
3. rész: Keretmegállapodás vasúti daruzási szolgáltatásra

4. rész: Keretmegállapodás univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi rész tekintetében 1-1 ajánlattevővel
kötött keretmegállapodást.
Az adott szolgáltatás-megrendelésre ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján került sor.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 173055032 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Felépítmény karbantartó géplánccal végzett szolgáltatás (FKG)
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. vasúthálózata
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Keretmegállapodás alapján megküldött Közvetlen
Megrendelések összesen 388 üzemóra mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő M.2. alkalmassági követelményt
teljesítő további szakember (max. további 1 fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kitérő szabályozási munka (KIAG)
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. vonalhálózata
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Keretmegállapodás alapján megküldött Közvetlen
Megrendelés(ek):
Jelen negyedévben a Keretmegállapodás alapján Közvetlen Megrendelés megküldésére nem került sor.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő M.2. alkalmassági követelményt
teljesítő további szakember (max. további 1 fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vasúti daruzási szolgáltatás
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. vasúthálózata
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Keretmegállapodás alapján megküldött Közvetlen
Megrendelés(ek):
Jelen negyedévben a Keretmegállapodás alapján Közvetlen Megrendelés megküldésére nem került sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő M.2. alkalmassági követelményt
teljesítő további szakember (max. további 1 fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatás
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. vasúthálózata
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Keretmegállapodás alapján megküldött Közvetlen
Megrendelések összesen 300 üzemóra mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő M.2. alkalmassági követelményt
teljesítő további szakember (max. további 2 fő) 5

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 089 - 175243
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: 4. Közvetlen Megrendelés - Felépítmény karbantartó
géplánccal végzett szolgáltatás (FKG)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 167505032
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4. Elnevezés: 55. Közvetlen Megrendelés: Univerzális vágányon járó
kotrógéppel végzett szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Metal Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla utca 152.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4440000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4. Elnevezés: 56. Közvetlen Megrendelés: Univerzális vágányon járó
kotrógéppel végzett szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Metal Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 152.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1110000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1)A keretmegállapodás megkötésére irányuló megelőző eljárásban az ajánlattevők részletes adatai:
1-3. részben:
Ajánlattevő neve: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Adószáma: 14564477-2-18
4. részben:
Ajánlattevő neve: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Adószáma: 14564477-2-18
Ajánlattevő neve: Metal Consulting Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Adószáma: 14643901-2-43
2) Az 1-3. közbeszerzési részben nyertes ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni a gépek
őrzésére, egyes szállítási feladatokra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6414/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zita
Telefon: +36 305673458
E-mail: nagy.zita@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest-Hegyeshalom ETCS-hez kapcsolódó tervezés
Hivatkozási szám: EKR000402402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szolgáltatás megrendelés keretében el kell végezni a Budapest – Hegyeshalom oh. vonalszakasz ETCS
1 vonatbefolyásoló rendszer üzemének optimalizálásához szükséges rendszerkiegészítések tervezési
feladatait.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 297000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest-Hegyeshalom ETCS-hez kapcsolódó tervezési
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest – Hegyeshalom oh. 187 km vonalszakaszán az ETCS 1 vonatbefolyásoló rendszer üzemének
optimalizálásához szükséges rendszerkiegészítések tervezési feladatai az alábbi főbb szempontok szerint:
• A vonalszakaszz ETCS működés korlátozás eseteinek bemutatása,
• műszaki kidolgozás elkészítése a fenti korlátozások megszüntetésére,
• Engedélyezési terv készítése,
• Hatósági létesítési engedély megszerzése, a szükséges 289/2012 (X. 11.) Kormányrendelet értelmében a
DeBo tanúsítói, illetve NoBo tanúsítói tanúsítvány megszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/2. pontjában meghatározott első szakember
tekintetében a 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban
megadva) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 25
2 Az ajánlati felhívás M/2. pontjában meghatározott második szakember tekintetében a 24 hónap
szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min. 0 hónap, max.
36 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 231 - 528896
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29114-5/2018/MAV Rész száma: Elnevezés: Budapest-Hegyeshalom ETCS-hez
kapcsolódó tervezési
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: BI-LOGIK Biztosítóberendezési és Logikai Rendszereket Tervező, Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75373700
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 77
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
E-mail: info@bilogik.hu
Telefon: +36 12887091
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12887099
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400100000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 297000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A meglévő vonal
geodéziai felmérésének elkészítése, a felmérés kiértékelése
AsBo kiértékelés
DeBo és NoBo tanúsítványok megszerzése
Kiviteli terv (kábelterv, hálózati tervek, áramellátás) elkészítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § pontjában előírt, tárgyi közbeszerzési eljárásban
meghatározott releváns információk:
a) a nyertes ajánlattevő adószáma:12851913213
b) az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1. BI-LOGIK Biztosítóberendezési és Logikai
Rendszereket Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 2133. Sződliget, Petőfi Sándor
Utca 77., adószáma:12851913213
2. Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 2336.
Dunavarsány, Gyóni Géza Utca 4. adószáma: 12921092213
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (6600/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mányoki Bernadett
Telefon: +36 14524571
E-mail: manyoki.bernadett@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyugdíjasok toborzása és foglalkoztatása
Hivatkozási szám: EKR000266882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés nyugdíjasok toborzására és foglalkoztatására
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004385 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 054 - 124939
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vállalkozási keretszerződés alapján nyugdíjas munkaerő foglalkoztatása 50.000 munkaóra
keretében az alábbiak szerint:
Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben (a továbbiakban: Fürdő):
- 8 fő vízicsúszda-kezelő (a munkakör betöltéséhez a mutatványos berendezések
biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam
elvégzéséről szóló igazolás szükséges),
- 4 fő fürdősegédmunkás (pl.: takarító, öltözőkezelő, kölcsönzői segédmunkás),
- 6 fő pénztáros (a munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges),
- 2 fő kertészeti segédmunkás,
- 2 fő fürdő házirend felügyelő
munkakörök a 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében
közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő ellátása az
Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a megadott munkakörökre előírt szakemberek számát a szerződés
teljesítése során a megrendelőben rögzíti az adott időszakra vonatkozóan.
Ajánlatkérő 35.000 munkaóra lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen eljárás keretösszege nettó 100.000.000,- forint.
A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
(munkabér+szolgáltatási díj = nettó ... Ft/fő/óra)
1.1 Vízicsúszda-kezelő (súlyszám: 30) nettó … Ft/fő/óra
1.2 Pénztáros (súlyszám: 20) nettó … Ft/fő/óra
1.3 Fürdősegédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.4 Kertészeti segédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.5 Házirend felügyelő (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.6. Közvetített munkaerő munkaviszonyban való foglalkoztatása (minimum nettó 10.000,- Ft,
maximum nettó 250.000,- Ft) (súlyszám: 15) nettó … Ft/fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
Vállalkozási keretszerződés alapján nyugdíjas munkaerő foglalkoztatása 50.000 munkaóra
keretében az alábbiak szerint:
Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben (a továbbiakban: Fürdő):
- 8 fő vízicsúszda-kezelő (a munkakör betöltéséhez a mutatványos berendezések
biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam
elvégzéséről szóló igazolás szükséges),
- 4 fő fürdősegédmunkás (pl.: takarító, öltözőkezelő, kölcsönzői segédmunkás),
- 6 fő pénztáros (a munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges),
- 2 fő kertészeti segédmunkás,
- 2 fő fürdő házirend felügyelő
munkakörök a 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében
közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő ellátása az
Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a megadott munkakörökre előírt szakemberek számát a szerződés
teljesítése során a megrendelőben rögzíti az adott időszakra vonatkozóan.
Ajánlatkérő 35.000 munkaóra lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen eljárás keretösszege nettó 100.000.000,- forint.
A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
(munkabér+szolgáltatási díj = nettó ... Ft/fő/óra)
1.1 Vízicsúszda-kezelő (súlyszám: 30) nettó … Ft/fő/óra
1.2 Pénztáros (súlyszám: 20) nettó … Ft/fő/óra
1.3 Fürdősegédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.4 Kertészeti segédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra

1.5 Házirend felügyelő (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.6. Munkaerő munkaviszonyban való foglalkoztatásának díja (minimum nettó 10.000,- Ft, maximum
nettó 250.000,- Ft) (súlyszám: 15) nettó … Ft/fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő opcióként rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy
ajánlatkérő a közvetített munkaerőt munkaviszonyban foglalkoztassa. Amennyiben a közvetített
munkaerőt Ajánlatkérő alkalmazásba veszi, mint saját munkavállaló, köteles a munkavállaló 3
hónapos próbaidejének lejárta után a nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatban megajánlott (1.6.
nettó ajánlati ár értékelési szempont) közvetítői díjat fizetni az adott munkavállaló után.
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban előírt 50.000 munkaóra felhasználására nem kötelezett. Ajánlatkérő az
50.000 munkaóra 70 %-ának (35.000 munkaóra) lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az
opcionális mennyiség lehívására egyoldalúan jogosult, de az opcionális mennyiség lehívására nem
vállal kötelezettséget. A jelen szerződés automatikusan megszűnik a keretösszeg kimerülésével. Az
opcionális mennyiség teljesítésére a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
Helyesen:
Ajánlatkérő opcióként rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy
ajánlatkérő a munkaerőt munkaviszonyban foglalkoztassa. Amennyiben a munkaerőt Ajánlatkérő
alkalmazásba veszi, mint saját munkavállaló, köteles a munkavállaló 3 hónapos próbaidejének
lejárta után a nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatban megajánlott (1.6. nettó ajánlati ár értékelési
szempont) díjat megfizetni az adott munkavállaló után.
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban előírt 50.000 munkaóra felhasználására nem kötelezett. Ajánlatkérő az
50.000 munkaóra 70 %-ának (35.000 munkaóra) lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az
opcionális mennyiség lehívására egyoldalúan jogosult, de az opcionális mennyiség lehívására nem
vállal kötelezettséget. A jelen szerződés automatikusan megszűnik a keretösszeg kimerülésével. Az
opcionális mennyiség teljesítésére a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz),
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az
ajánlatban (EEKD) utalni kell.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt
igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell
igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal 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 a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a P/1 alkalmassági követelménynek való megfelelést AT a közbeszerzés tárgyából
(2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű
nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)) származó
árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben be kell nyújtania az erre vonatkozó nyilatkozatát
(nyilatkozatmintát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
közül elegendő, ha egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. §
(2) bek.re, valamint az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13.
§-ra.
Helyesen:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz),
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az
ajánlatban (EEKD) utalni kell.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt
igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell
igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal 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 a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a P/1 alkalmassági követelménynek való megfelelést AT a közbeszerzés tárgyából
(2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtásából származó
árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben be kell nyújtania az erre vonatkozó nyilatkozatát
(nyilatkozatmintát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
közül elegendő, ha egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. §
(2) bek.re, valamint az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13.
§-ra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított- árbevétele nem érte el összesen az 50.000.000,- Ft-ot.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a
közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása
(közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)
keretében származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele működésének ideje alatt
nem éri el a nettó 20.000.000,-Ft-ot.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően 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.
Helyesen:
P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított- árbevétele nem érte el összesen az 50.000.000,- Ft-ot.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha
a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás
nyújtása) keretében származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele működésének
ideje alatt nem éri el a nettó 20.000.000,-Ft-ot.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően 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.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által
aláírt nyilatkozatát benyújtani, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az AK
a formanyomtatvány IV. rész α „alfa” szakasz megfelelő kitöltését kéri. Azonban az M/2. alk.
követelmény esetében kéri megjelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, egyebekben nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot
igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány
megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr.
előírja.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt
igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell
igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. §
(3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
M/1. AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (de legfeljebb
6 éven belül megkezdett szolg. megrendelések vehetők figyelembe) legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása
(közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés) tárgyú
szolgáltatásainak ismertetését a Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a KR21.§(3) bek. a) pontja alapján az
alk. minimumköv.-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22.§(1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat
v. igazolás benyújtásával.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban
csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, ill.
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye
- a szolg. tárgya
- a szolg. mennyisége
- nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Helyesen:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által
aláírt nyilatkozatát benyújtani, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az AK
a formanyomtatvány IV. rész α „alfa” szakasz megfelelő kitöltését kéri. Azonban az M/2. alk.
követelmény esetében kéri megjelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, egyebekben nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot
igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány
megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr.
előírja.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt
igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell
igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. §
(3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
M/1. AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (de legfeljebb
6 éven belül megkezdett szolg. megrendelések vehetők figyelembe) legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása tárgyú
szolgáltatásainak ismertetését a Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a KR21.§(3) bek. a) pontja alapján az
alk. minimumköv.-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22.§(1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat
v. igazolás benyújtásával.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban
csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, ill.
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye
- a szolg. tárgya
- a szolg. mennyisége
- nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése (az előző pont folytatása a karakterkorlát
okán):
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. §(5)bek-re, a Kbt. 140.§(9) és 65.§ (7) és (9)bek.-re.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alk. követelményt kizárólag közérdekű nyugdíjas szövetkezeti
tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő a szövetkezetekről szóló 2006.évi X. törvény
29. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági
jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)) teljesítéséből származó referenciával
igazolhatja, egyéb tárgyból (pl. munkaerő kölcsönzés) származó referenciával az alk. köv. nem
igazolható.
M/2.) (M/2.1. és M/2.2.) AT csatolja a 321/2015.Kr. 21.§(3) bek. b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok (Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén):
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján
az alk. minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
A Kbt.65.§(9) bek. irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített minimum 5 fő nyugdíjas külső
szolgáltatás keretében való foglalkoztatásról szóló, a 321/2015. Korm. Rend. 22. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással igazolt referenciával/referenciákkal.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is igazolható.
M/2.1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 5 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt
vízicsúszda-kezelő szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik a vízicsúszda-kezelő feladat
ellátásához szükséges, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM
rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással.
M/2.2.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt pénztáros
szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.
Helyesen:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése (az előző pont folytatása a karakterkorlát
okán):
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. §(5)bek-re, a Kbt. 140.§(9) és 65.§ (7) és (9)bek.-re.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alk. követelményt kizárólag közérdekű nyugdíjas szövetkezeti
tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő a szövetkezetekről szóló 2006.évi X. törvény
29. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás nyújtása teljesítéséből származó referenciával igazolhatja,
egyéb tárgyból (pl. munkaerő kölcsönzés) származó referenciával az alk. köv. nem igazolható.

M/2.) (M/2.1. és M/2.2.) AT csatolja a 321/2015.Kr. 21.§(3) bek. b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok (Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén):
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján
az alk. minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
A Kbt.65.§(9) bek. irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített minimum 5 fő nyugdíjas külső
szolgáltatás keretében való foglalkoztatásról szóló, a 321/2015. Korm. Rend. 22. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással igazolt referenciával/referenciákkal.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is igazolható.
M/2.1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 5 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt
vízicsúszda-kezelő szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik a vízicsúszda-kezelő feladat
ellátásához szükséges, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM
rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással.
M/2.2.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt pénztáros
szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4), II.2.11), III.1.2), III.1.3), IV.2.2) és IV.2.7) pontjait módosította.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 32. pontját, 33. pontját és az értékelési módszertan
fejezetet módosította, valamint módosításra került a felolvasólap.
Ajánlatkérő a szerződés előzményeit, az 1.4., az 1.5., a 2.5., a 2.6., a 2.8., a 2.10., a 3.4.3., a 3.4.5,
a 3.10., a 4.2., a 7.3. és a 8.1. pontjait, valamint a mellékletek felsorolásait módosította.
Ajánlatkérő az ártáblázat 1.6. pontját módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Heves Megyei Kormányhivatal (4908/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51557573
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Tamás
Telefon: +36 36511683
E-mail: lukacs.tamas@heves.gov.hu
Fax: +36 36521525
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egri járási hivatal épületének tervpályázata
Hivatkozási szám: EKR000145222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Heves Megyei Kormányhivatal a tervezéssel érintett ingatlanon kívánja elhelyezni az Egri Járási Hivatal
központi épületét. Az ingatlanon jelenleg álló épület elbontásra kerül és a terület adottságait szem előtt
tartva új épület kerül kivitelezésre. Jelen tervpályázati eljárás célja, hogy a szakmai zsűri a XXI. századi
követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor a műemléki környezetbe és a városképbe illeszkedő
épület kivitelezésére érkező pályázatok közül kiválassza az ajánlatkérő számára legmegfelelőbb művet és
tervezőjét.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 2964 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 035 - 079546
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

VII.2) További információk:
A bírálóbizottság összetétele megváltozott. Dobai János építész helyett L Balogh Krisztina építész
került kijelölésre.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Szegedi Tudományegyetem (6448/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Koczkás Izabella
Telefon: +36 62544062
E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mikrosebészeti eszközök beszerzése Skill képzéshez
Hivatkozási szám: EKR000248202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Projektazonosító: 18/Ny/2019/SZTE
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 5032 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 059 - 135851
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés alapján sebészeti oktató mikroszkóp, vágókészülékek, műtőlámpák és UHeszköztisztító beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 1 db posztgraduális mikrosebészeti oktatáshoz szükséges, ideális professzionális
sebészeti oktató MASTER mikroszkóp (High-end 1), egyidejű laterális és oppozit asszisztenssel,
kamera kimenettel és monitorral, betanítással;
- oszlop körbeforgathatósága: min. 340° max. 360°
- Legalább 3 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet: a csuklók forgatási lehetősége mindkét
irányba min. ± 150°, max. 270°
- Kiegyensúlyozás: min. 3 - max. 6 tengelyre
- Apokromatikus lencserendszer
- Nagyítási tartomány: min. 2-12x
- Betanítás: 1 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra (összesen 8 óra időtartamban)
2. csomag: 5 db mikrosebészeti oktatáshoz optimális nagyfrekvenciás sebészi vágókészülék,
elektródákkal;
- Maximum vágási teljesítmény: legalább 50W, max. 150W
- Wolfrám tű elektróda csatlakozási lehetőség
- Bipoláris csipesz csatlakozási lehetősége
- Kétkapcsolós újrasterilizálható nyél megléte
3. csomag: 10 db mobil mikrosebészeti műtőlámpa;
- Könnyen egy kézzel pozícionálható lámpafej
- Megvilágítás erőssége: 1 m -en mérve: min.: 60.000 lux - max. 100.000 lux
- Megvilágított terület átmérője: min.: 15 cm max. 25 cm között állítható
- Színvisszaadási index: jobb, mint Ra 90
4. csomag: 1 db ultrahangos eszköztisztító.
- Hőmérséklet-kontrollált ultrahangos tisztítás: min. 20 és max. 80oC hőmérséklettartomány között
- Sweep és degas funkciók
- Rozsdamentes acélból készült tisztítómedence: űrtartalma min. 9 liter - max. 15 liter
- LED kijelzővel ellátott kontroll panel (maradék-idő és hőmérséklet kijelzésre)
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - táj. jellegűek, a részletes műszaki
leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, amennyiben a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és
a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
„az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Helyesen:
Adásvételi szerződés alapján sebészeti oktató mikroszkóp, vágókészülékek, műtőlámpák és UHeszköztisztító beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 1 db posztgraduális mikrosebészeti oktatáshoz szükséges, ideális professzionális
sebészeti oktató MASTER mikroszkóp (High-end 1), egyidejű laterális és oppozit asszisztenssel,
kamera kimenettel és monitorral, betanítással;
- oszlop körbeforgathatósága: min. 340° max. 360°

- Legalább 3 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet: a csuklók forgatási lehetősége mindkét
irányba min. ± 150°, max. 270°
- Kiegyensúlyozás: min. 3 - max. 6 tengelyre
- Apokromatikus lencserendszer
- Nagyítási tartomány: min. 2-12x
- Betanítás: 1 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra (összesen 8 óra időtartamban)
2. csomag: 5 db mikrosebészeti oktatáshoz optimális nagyfrekvenciás sebészi vágókészülék,
elektródákkal; (AK a specifikációban rögzített előírást „Igényelt mennyiség: 10 db” módosította, a
felhívással megegyezően: „Igényelt mennyiség: 5 db”)
- Maximum vágási teljesítmény: legalább 50W, max. 150W
- Wolfrám tű elektróda csatlakozási lehetőség
- Bipoláris csipesz csatlakozási lehetősége
- Kétkapcsolós újrasterilizálható nyél megléte
3. csomag: 10 db mobil mikrosebészeti műtőlámpa;
- Könnyen egy kézzel pozícionálható lámpafej
- Megvilágítás erőssége: 1 m -en mérve: min.: 60.000 lux - max. 100.000 lux
- Megvilágított terület átmérője: min.: 15 cm max. 25 cm között állítható
- Színvisszaadási index: jobb, mint Ra 90
4. csomag: 1 db ultrahangos eszköztisztító.
- Hőmérséklet-kontrollált ultrahangos tisztítás: min. 20 és max. 80oC hőmérséklettartomány között
- Sweep és degas funkciók
- Rozsdamentes acélból készült tisztítómedence: űrtartalma min. 9 liter - max. 15 liter
- LED kijelzővel ellátott kontroll panel (maradék-idő és hőmérséklet kijelzésre)
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - táj. jellegűek, a részletes műszaki
leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, amennyiben a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és
a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
„az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti kézi eszközök beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes AT az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 20 db mikrosebészeti önfeltáró (Alm);
- Hossz: min. 6cm, max. 8cm
- Fej: min. 4 max. 6mm-es, mindkét oldalon 4-4 db hegyes végű karommal
- Szár: csavaros állítószerkezettel ellátott
2. csomag: 60db finom anatómiai csipesz;
- Hossz: min. 13cm, max. 15cm
- Fej: egyenes, min. 1mm, max. 1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
3. csomag: 40db mikrosebészeti érfogó;
- Hossz: min. 9cm, max. 12,5cm
- Fej: hajlított
- Hegy: min. 1mm, max. 1,2mm széles
4. csomag: 30db zárható mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
5. csomag: 40db mikrosebészeti olló;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Fej/Vágóél: hajlított
- Felülete: recézett csúszásmentes
6. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (egyenes hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- Markolat: domború kialakítású
7. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (hajlított hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
8. csomag: 40db finom kialakítású supercut preparáló olló;
- Hossz: min.11cm-max.13cm
- Fej: hajlított vágóél
- Hátsó vágóélen mikrorecézés (supercut)
9. csomag: 40db Supercut Iris olló;
- Hossz: min. 10cm, max. 11cm
- Fej/vágóél: egyenes, hegyes-hegyes
- Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
10. csomag: 40db mikrosebészeti ér-approximátor (Biemer-Müller);
- Mindkét csipesz mozog az összekötő rúdon
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Zárónyomás: 25-30g
11. csomag: 40db mikrosebészeti ér-csipesz (Biemer);
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Nyitás: 3-5mm
- Felülete: csúszásmentes, matt
12. csomag: 10db kliprakó Biemer ércsipeszhez és ér-approximátorhoz;
- Hossz: min. 14cm, max. 15cm
- Alkalmazás: 9mm-es Biemer-Müller approximátorhoz
- Zárószerkezet
13. csomag: 30db mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
- Markolat alakja: domború kialakítás
14. csomag: 30db finom horgas csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: horgas kialakítás 1x2 foggal, egyenes fej, min 1mm, max.1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
15. csomag: 30db Supercut Mayo olló;
- Hossz: min.15cm-max.17cm
- Fej: hajlított vágóél
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut

16. csomag: 30 db sterilizálható mikrosebészeti eszköztálca fedővel;
- Hossza: min.220mm, max.280mm
- Szélessége: min.160mm, max. 250mm
- Magassága: min.30mm, max.40mm
- Kialakítás: fém tálca zárható tetővel
17. csomag: 30 db mikrosebészeti atraumatikus DeBakey csipesz;
- Mérete: Min. 13cm, max 16cm
- Fej szélesség: min.2mm-max. 2,5mm
- Kialakítás: Markolat recézett, pofák kialakítása atraumatikus, DeBakey-féle fogazattal
18. csomag: 30db Mayo olló
- Hossz: min. 16cm, max. 18cm
- Fej: hajlított vágóél
19. csomag: 40db Supercut Jameson olló
- Hossz: min. 14cm, max. 16cm
- Fej: hajlított vágóélen
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel – táj. jellegűek, részletes műszaki
leírást a közbesz. dok. és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. AK a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, amennyiben a közbesz. tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dok.-ban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét
hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést
is elfogadja.
Helyesen:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti kézi eszközök beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes AT az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 20db mikrosebészeti önfeltáró(Alm);
- Hossz: min.6cm, max.8cm
- Fej: min.4 max.6mm-es, mindkét oldalon 4-4db hegyes végű karommal
- Szár: csavaros állítószerkezettel ellátott
2. csomag: 60db finom anatómiai csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: egyenes, min.1mm, max.1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
3. csomag: 40db mikrosebészeti érfogó;
- Hossz: min.9cm, max.12,5cm
- Fej: hajlított
- Hegy: min.1mm, max.1,2mm széles
4. csomag: 30db zárható mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
5. csomag: 40db mikrosebészeti olló;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Fej/Vágóél: hajlított
- Felülete: recézett csúszásmentes
6. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (egyenes hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- Markolat: domború kialakítású
7. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (hajlított hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
8. csomag: 40db finom kialakítású supercut preparáló olló;
- Hossz: min.11cm-max.13cm
- Fej: hajlított vágóél
- Hátsó vágóélen mikrorecézés (supercut)

9. csomag: 40db Supercut Iris olló;
- Hossz: min.10cm, max.11cm
- Fej/vágóél: egyenes, hegyes-hegyes
- Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
10. csomag: 40db mikrosebészeti ér-approximátor (Biemer-Müller);
- Mindkét csipesz mozog az összekötő rúdon
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Zárónyomás: 25-30g
11. csomag: 40db mikrosebészeti ér-csipesz (Biemer);
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Nyitás: 3-5mm
- Felülete: csúszásmentes,matt
12. csomag: 10db kliprakó Biemer ércsipeszhez és ér-approximátorhoz;
- Hossz: min. 14cm, max. 15cm
- Alkalmazás: 9mm-es Biemer-Müller approximátorhoz
- Zárószerkezet
13. csomag: 30db mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
- Markolat alakja: domború kialakítás
14. csomag: 30db finom horgas csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: horgas kialakítás 1x2 foggal, egyenes fej, min1mm, max.1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
15. csomag: 30db Supercut Mayo olló;
- Hossz: min.15cm-max.17cm
- Fej: hajlított vágóél
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
16. csomag: 30 db sterilizálható mikrosebészeti eszköztálca fedővel;
- Hossza: min.220mm, max.280mm
- Szélessége: min.160mm, max. 250mm
- Magassága: min.30mm, max.40mm
- Kialakítás: fém tálca zárható tetővel
17. csomag: 30db mikrosebészeti atraumatikus DeBakey csipesz;
- Mérete: Min.13cm, max16cm
- Fej szélesség: min.2mm-max.2,5mm
- Kialakítás: Markolat recézett,pofák kialakítása atraumatikus,DeBakey-féle fogazattal
- AK a specifikációban rögzített előírást „Fogak száma 2x3” törölte
18. csomag: 30db Mayo olló
- Hossz: min.16cm, max.18cm
- Fej: hajlított vágóél
19. csomag: 40db Supercut Jameson olló
- Hossz: min.14cm, max.16cm
- Fej: hajlított vágóélen
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
Fentiekben ismertetett adatok–karakterkorlátra tekintettel–táj. jellegűek, részl. műszaki leírást
közbesz.dok. és annak mellékletei(különösen műszaki leírás)tartalmazzák. AK 321/2015.(X.
30.)Korm.r. 46.§(3)bek. alapján rögzíti, amennyiben a közbesz. tárgyának kellően pontos és érthető
leírása szükségessé tette, úgy felhívásban és dok.-ban meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra,
ill. konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.r.
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű" teljesítést is elfogadja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz fonal egységcsomagok beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (8/0-s) 130 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 8-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű vastagsága: min 130. max. 140 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
2. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (9/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Polyamid anyagú fonal 9-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
3. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
4. csomag: 20 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 70 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 70 mikron
- Tű hossza: min. 3,8 mm - max. 5 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - tájékoztató jellegűek, a részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás)
tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette,
úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott

származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Helyesen:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz fonal egységcsomagok beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (8/0-s) 130 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 8-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű vastagsága: min 130. max. 140 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
2. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (9/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Polyamid anyagú fonal 9-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
3. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
4. csomag: 20 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 70 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 10 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 70 mikron
- Tű hossza: min. 3,8 mm - max. 5 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - tájékoztató jellegűek, a részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás)
tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette,
úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. (5) bekezdésének és a Kbt. 55. § (1) bekezdésének figyelemebe vételével
módosította az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja (6615/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61349371
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 19-21.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh-Csák Erika
Telefon: +36 66473610
E-mail: csakerika1981@gmail.com
Fax: +36 66473610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000204482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére
1. Húsárú 42 196 kilogramm (kg),
2. Zöldség, gyümölcs 8 400 darab (db), 77 248 kg,
3. Kenyér, pékárú 177 150 db, 15 535 kg
4. Mirelit árú 3 100 db, 29 982 kg
5. Szárazárú 27 366 db, 41 983 kg, 25 018 liter (l)
6. Töltelékárú 1 050 db, 7394 kg,
7. Tejtermék 53 025 db, 4 060 kg, 36 200 l,
8. Kényelmi termékek 3 965 kg,
9. Tojás 60 000 db.
A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban
található.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja

eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 4275 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 114242
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére
1. Húsárú 42 196 kilogramm (kg),
2. Zöldség, gyümölcs 8 400 darab (db), 77 248 kg,
3. Kenyér, pékárú 177 150 db, 15 535 kg
4. Mirelit árú 3 100 db, 29 982 kg
5. Szárazárú 27 366 db, 41 983 kg, 25 018 liter (l)
6. Töltelékárú 1 050 db, 7394 kg,
7. Tejtermék 53 025 db, 4 060 kg, 36 200 l,
8. Kényelmi termékek 3 965 kg,
9. Tojás 60 000 db.
A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a
dokumentációban található.
Helyesen:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére
1. Húsárú 42 196 kilogramm (kg),
2. Zöldség, gyümölcs 8 400 darab (db), 77 248 kg,
3. Kenyér, pékárú 177 150 db, 15 535 kg
4. Mirelit árú 5 300 db, 27 932 kg
5. Szárazárú 27 366 db, 41 983 kg, 25 018 liter (l)
6. Töltelékárú 1 050 db, 7394 kg,
7. Tejtermék 53 025 db, 4 060 kg, 36 200 l,
8. Kényelmi termékek 3 965 kg,
9. Tojás 60 000 db.
A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a
dokumentációban található.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 4. Mirelit termékek 3 100 db, 29 982 kg. A megadott
mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban
található. A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő
megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és
érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a
Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja
alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított
élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó
jogszabályoknak, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan
tehet árajánlatot, illetve az
Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek
olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav-, zsír-,
energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor- és
sótartalom, valamit allergén összetevők.
Helyesen:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 4. Mirelit termékek 5 300 db, 27 932 kg. A megadott
mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban
található. A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő
megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és
érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a
Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja
alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított
élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó
jogszabályoknak, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan
tehet árajánlatot, illetve az
Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek
olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav-, zsír-,
energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor- és
sótartalom, valamit allergén összetevők.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított megelőző 3
évben összesen teljesített:
1. rész tekintetében: Húsok szállítására vonatkozó legalább 31 500 kg-ot elérő referenciával.
2. rész tekintetében: Zöldség, gyümölcs szállítására vonatkozó legalább 6 300 db-ot és/vagy 57 750
kg-ot elérő referenciával.
3. rész tekintetében: Kenyér, pékárú szállítására vonatkozó legalább 132 750 db-ot és/vagy 11 600
kg-ot elérő referenciával.
4. rész tekintetében: Mirelit termékek szállítására vonatkozó legalább 2 300 db-ot és/vagy 22 400 kgot elérő referenciával.
5. rész tekintetében: Szárazárú szállítására vonatkozó legalább 20 500 db-ot és/vagy 30 750 kg-ot
és/vagy 18 000 l elérő referenciával.
6. rész tekintetében: Töltelékárú szállítására vonatkozó legalább 780 db és/vagy 5400 kg-ot elérő
referenciával.
7. rész tekintetében: Tejtermék szállítására vonatkozó legalább 39 000 db-ot és/vagy 3 000 kg-ot és/
vagy 27 000 l elérő referenciával.
8. rész tekintetében: Kényelmi termékek szállítására vonatkozó legalább 2 900 kg-ot elérő
referenciával.
9. rész tekintetében: Tojás szállítására vonatkozó legalább 45 000 db-ot elérő referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: — az ajánlattételi határidő időpontjában
érvényes – az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/
vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP
rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában, amennyiben nem igazolja, hogy
rendelkezik a megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a 853/2004
EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő
szállítóeszközzel, és/vagy nem igazolja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a
szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog. Amennyiben
ajánlattevő több – azonos előírással érintett – részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő
jármű tekintetében igazolást benyújtani.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított megelőző 3
évben összesen teljesített:
1. rész tekintetében: Húsok szállítására vonatkozó legalább 31 500 kg-ot elérő referenciával.
2. rész tekintetében: Zöldség, gyümölcs szállítására vonatkozó legalább 6 300 db-ot és/vagy 57 750
kg-ot elérő referenciával.
3. rész tekintetében: Kenyér, pékárú szállítására vonatkozó legalább 132 750 db-ot és/vagy 11 600
kg-ot elérő referenciával.
4. rész tekintetében: Mirelit termékek szállítására vonatkozó legalább 2 300 db-ot és/vagy 20 000 kgot elérő referenciával.
5. rész tekintetében: Szárazárú szállítására vonatkozó legalább 20 500 db-ot és/vagy 30 750 kg-ot
és/vagy 18 000 l elérő referenciával.

6. rész tekintetében: Töltelékárú szállítására vonatkozó legalább 780 db és/vagy 5400 kg-ot elérő
referenciával.
7. rész tekintetében: Tejtermék szállítására vonatkozó legalább 39 000 db-ot és/vagy 3 000 kg-ot és/
vagy 27 000 l elérő referenciával.
8. rész tekintetében: Kényelmi termékek szállítására vonatkozó legalább 2 900 kg-ot elérő
referenciával.
9. rész tekintetében: Tojás szállítására vonatkozó legalább 45 000 db-ot elérő referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: — az ajánlattételi határidő időpontjában
érvényes – az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/
vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP
rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában, amennyiben nem igazolja, hogy
rendelkezik a megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a 853/2004
EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő
szállítóeszközzel, és/vagy nem igazolja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a
szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog. Amennyiben
ajánlattevő több – azonos előírással érintett – részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő
jármű tekintetében igazolást benyújtani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a
közbeszerzési dokumentumok (IV. rész Mirelit termékek ártábla) is módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Budapesti Gazdasági Egyetem (6263/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
2009/81/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45828083
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ortutay Miklós
Telefon: +36 14696709
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Neptun Rendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000019152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Neptun Rendszer üzemeltetése, támogatása (supportálása)”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 302709990 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Neptun Rendszer üzemeltetése, támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Markó utca 29–31.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szerződés hatálya alá a Megrendelő által használt, külön mellékletben felsorolt és a Neptun
termékportálon elérhető és bevezethető kiegészítő programmodulok listájáról a megrendelt, bevezetett
kiegészítő programmodulok, a külön mellékletben szereplő és igénybe vett kiegészítő szolgáltatások,
valamint a külön mellékletben felsorolt és igénybe vett tranzakciós szolgáltatások tartoznak.
A Szerződés alapján a Vállalkozó köteles a meghatározott feltételeknek megfelelően 60 hónapos határozott
időtartamban a Megrendelő részére a Neptun Rendszer jogszabály- és verziókövetését, támogatási
feladatait, egyedi fejlesztési igényeit, valamint a Kapcsolódó termék(ek)et és szolgáltatás(ok)at biztosítani.
A Vállalkozó a Neptun Rendszer – ideértve a modulokat is – funkcióit folyamatosan fejleszti, hibáit
verziókövetéssel javítja; a felsőoktatást érintő jogszabályokban (törvényekben, rendeletekben, egyéb
kötelező előírásokban) bekövetkezett és a Neptun Rendszer funkcionalitását érintő változásokat
folyamatosan, naprakészen átvezeti az alkalmazáson (jogszabálykövetés).
A szolgáltatás keretében a Vállalkozó mindezen módosításokat Javítócsomag vagy Új verzió formájában
adja ki, amelyeket a a Szerződés ideje alatt – Neptun termékportálon keresztül – a Megrendelő
rendelkezésére bocsát.
A szerződés aláírásának napjától számított 60 hónapra vagy a nettó 330 000 000 Ft +30% opció,
mindösszesen nettó 429 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig.
A részletes feladatokat, mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok

(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a nettó 330 000 000 Ft keretösszegen felül a keretösszeg 30%-ának
megfelelő opció megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Az opcionális megrendelést a szerződésben rögzített feltételek szerint előzetesen meg kell küldeni a
Vállalkozó részére a szerződés teljesítése során.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés időtartama a Kbt. 133.§ (1) figyelembevételével akként került meghatározásra, hogy Ajánlatkérő
EU alapokból finanszírozott projektjének (EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002) üzemeltetési időszaka teljes
körűen biztosított legyen a szolgáltatással az érintett informatikai rendszerhez (Neptun) kapcsolódóan, amely
Ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt kötelezettsége.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke
értelmében)
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv
31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Retyezáti Utca 46
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 485350000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 302709990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési
eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/
EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) AK a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján alkalmazza a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt termék a szerzői jogról rendelkező 1999. évi
LXXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő
szerzői jogi védelme alá esik. Ennek alapján a felkért gazdasági szereplő kizárólagos jogosultsággal
rendelkezik a szoftver továbbfejlesztése, követése, támogatása, karbantartása terén.
2.) AK tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján értékeli.
3.) Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési
dokumentumok rendelkezésre bocsátása:
Az AK a közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: felhívás)
megküldésével egyidejűleg elektronikusan, korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetővé teszi a következő címen:
www.ekr.gov.hu. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.
Az AT kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig figyelemmel kövesse AKnek az eljárási dokumentumok változásait, AK tájékoztatásait és értesítéseit az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR).
4.) Végleges ajánlatok: Az AT az AK által megadott időpontig (végső ajánlatok benyújtása) erősítheti
meg, vagy módosíthatja az ajánlatát. A végleges ajánlatok benyújtásának idejét, helyét, módját
és formai követelményeit az utolsó tárgyaláson adja meg AK. A végleges írásbeli ajánlatok
benyújtásával – ajánlati kötöttség jön létre, amely azt jelenti, hogy ezt követően az ajánlatot már
nem lehet módosítani. Ha az AK az eljárás eredményét kihirdette (az összegezést megküldte), a
szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás –, illetve adott
esetben a végleges írásbeli ajánlat tartalma szerinti – befejezéskori tartalma szerint kell megkötni.
5.) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül,
az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. AK az
ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései, illetve szükség
esetén a 424/2017. Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdései szerint jár el.
Az ajánlat benyújtásának a helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap internetcím. Az elektronikusan
megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus

visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus
visszaigazolásban szereplő időpont.
6.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e.) pontját.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
8.) A jelen felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási rendeletek, így különösen a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.) Az AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági
szereplők bevonása esetén.
10.) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
44. § (1) – (4) bekezdésére, valamint arra, hogy az üzleti titkot az EKR-ben erre szolgáló funkció
alkalmazásával kell elhelyezni.
11.) A felhívásban feltüntetett időpontok helyi idő szerint értendők.
12.) További információ pont rövidítései (AK= Ajánlatkérő; AT=Ajánlattevő)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a fentiek alapján üzemelteti felsőzoktatási intézményként a Neptun tanulmányi rendszert.
Jelenleg Magyarországon a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren kívül nincs más olyan tanulmányi
rendszer, amely megfelelne a tanügyigazgatási elvárásoknak. A BGE, mint valamennyi hazai felsőoktatási
intézmény a Neptun Rendszer használatára alapítja teljes tanügyigazgatási működését. Az EiiR3 rendszer
az Európai Unió támogatásával az EFOP 3.4.6-VEKOP-17-00002 program keretében jön létre, közös
informatikai platformot teremtve a hazai felsőoktatási intézmények jelentős részének teljes gazdálkodási és
ügyviteli folyamatait illetően. A projektben valamennyi kedvezményezettet egyúttal fenntartási kötelezettség
is terheli, melynek időtartama alatt elengedhetetlenül szükséges az informatikai rendszerek folyamatos
supportálása is.
D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
meghívásos eljárás
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
versenypárbeszéd keretében
A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra
vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az
ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri
szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke
(4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem
megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes
teljesíteni a következő ok miatt:
a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
verseny hiánya technikai okokból
kizárólagos jog létezése
a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok
védelme
2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt koncesszió egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (6444/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a "Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása
és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú projekthez
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71311230-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása és pesti oldali
villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú projekthez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71631000-0

További tárgyak:
71541000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig, valamint az 1-es villamos
kiegészítő beruházásai és kiegészítő tervezése” elnevezésű kivitelezés mérnöki feladatainak ellátása az
1997. évi LXXVIII. tv. (az épített környezet alakításáról és védelméről), valamint a 191/2009 Korm. rendelet
(az építőipari kivitelezési tevékenységről) alapján
• A kivitelezés során a Mérnöki feladatok ellátása különösen:
o Kivitelezés építési műszaki ellenőrzése, felügyelete
o Kooperációk megszervezése, irányítása

o A projekt összes szakágában történő műszaki ellenőri feladatok ellátása
o Teljesítések ellenőrzése
o Pótmunkák elbírálásában való részvétel
o Szükség esetén hatóságokkal, üzemeltetőkkel, stb. való kapcsolattartás.
o Kiegészítő tervezések terveinek véleményezése
o Műszaki átadások során való közreműködés
• A kivitelezést követően az elszámolásokban való közreműködés
• A projekt zárásában való együttműködés
• Használatbavételi eljárások során való lebonyolítói feladatok elvégzése
A kivitelezés rövid leírása:
Az „A” feladatrész (1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári út és az Etele tér között) tekintetében:
Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített
ideiglenes végállomás minimális átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az
Etele úton. A mintegy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a
Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt
jelentős hosszon nagy átmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében
30 cm vastagságú vasbeton teher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős
részén sínkörülöntéses (Edilon-Corkelast, vagy ezzel egyenértékű) betonvályúban elhelyezkedő 54E1
sínes felépítmény épül. Útátjárókban előregyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton
hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel készülne, amit az
út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral
van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m
szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően
min. 56 m. A villamos szempontok es a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út es a Fehérvári
út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. Az FCSM a tervezett villamospálya alatt
meglévő nagyátmérőjű csatorna megtartását írta elő, így a teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali
közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki. A tervezett
beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt az
alábbi közmű kiváltásokra, védelembe helyezésekre, új építésekre van szükség:
• Csatornázás
• FCSM Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• BKV Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• Az automata öntöző rendszer
• Ivóvíz hálózat
• Vízvezetékek
• Füves pályához létesülő öntözőrendszer vízbekötései
• Távhővezeték kiváltások
• Gázellátás
• Tervezett nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek
• Tervezett kisnyomású gázelosztó vezetékek
• Elektromos hálózat
• Az érintett kisfeszültségű hálózat átalakítása:
• Az érintett középfeszültségű hálózat átalakítása:
• Közvilágítási hálózat
• Peronberendezések energiaellátása
A „B” feladatrész (felújítási munkák a Győrffy István út és a Mester utca között) tekintetében:
A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti
szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes es magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi
nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 576
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00007
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 166 - 341970
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő
hosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése
tárgyú projekthez
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 27900000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Ajánlattevő neve: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.
Adószám: 12037984-2-41
2. Közös Ajánlattevők 1. tagjának neve: Perfektum Mérnöki Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószám: 25424959-2-41
Közös Ajánlattevők 2. tagjának neve: "METRÓ" Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki
Szolgáltató Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c.
Adószám: 10940385-2-42
3. Ajánlattevő neve: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhely: 1126 BUdapest, Királyhágó tér 8-9.
Adószám: 13878959-2-43
4. Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
5. Ajánlattevő neve: KÖMI Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Adószám: 12208573-2-41
6. Közös Ajánlattevők neve: MHV-Cosinus- EUROUT Konzorcium
Közös Ajánlattevők 1. tagjának neve: MHV-COSINUS Mérnöki Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9. fszt. 1.
Adószám: 13004152-2-43
Közös Ajánlattevők 2. tagjának neve: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.
Adószám: 10637784-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére a Kbt. 148.§ rendelkezései az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

71311230-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71631000-0

További tárgyak:
71541000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig, valamint az 1-es villamos
kiegészítő beruházásai és kiegészítő tervezése” elnevezésű kivitelezés mérnöki feladatainak ellátása az
1997. évi LXXVIII. tv. (az épített környezet alakításáról és védelméről), valamint a 191/2009 Korm. rendelet
(az építőipari kivitelezési tevékenységről) alapján
• A kivitelezés során a Mérnöki feladatok ellátása különösen:
o Kivitelezés építési műszaki ellenőrzése, felügyelete
o Kooperációk megszervezése, irányítása
o A projekt összes szakágában történő műszaki ellenőri feladatok ellátása
o Teljesítések ellenőrzése
o Pótmunkák elbírálásában való részvétel
o Szükség esetén hatóságokkal, üzemeltetőkkel, stb. való kapcsolattartás.
o Kiegészítő tervezések terveinek véleményezése
o Műszaki átadások során való közreműködés

• A kivitelezést követően az elszámolásokban való közreműködés
• A projekt zárásában való együttműködés
• Használatbavételi eljárások során való lebonyolítói feladatok elvégzése
A kivitelezés rövid leírása:
Az „A” feladatrész (1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári út és az Etele tér között) tekintetében:
Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített
ideiglenes végállomás minimális átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az
Etele úton. A mintegy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a
Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt
jelentős hosszon nagy átmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében
30 cm vastagságú vasbeton teher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős
részén sínkörülöntéses (Edilon-Corkelast, vagy ezzel egyenértékű) betonvályúban elhelyezkedő 54E1
sínes felépítmény épül. Útátjárókban előregyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton
hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel készülne, amit az
út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral
van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m
szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően
min. 56 m. A villamos szempontok es a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út es a Fehérvári
út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. Az FCSM a tervezett villamospálya alatt
meglévő nagyátmérőjű csatorna megtartását írta elő, így a teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali
közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki. A tervezett
beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt az
alábbi közmű kiváltásokra, védelembe helyezésekre, új építésekre van szükség:
• Csatornázás
• FCSM Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• BKV Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• Az automata öntöző rendszer
• Ivóvíz hálózat
• Vízvezetékek
• Füves pályához létesülő öntözőrendszer vízbekötései
• Távhővezeték kiváltások
• Gázellátás
• Tervezett nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek
• Tervezett kisnyomású gázelosztó vezetékek
• Elektromos hálózat
• Az érintett kisfeszültségű hálózat átalakítása:
• Az érintett középfeszültségű hálózat átalakítása:
• Közvilágítási hálózat
• Peronberendezések energiaellátása
A „B” feladatrész (felújítási munkák a Győrffy István út és a Mester utca között) tekintetében:
A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti
szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes es magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi
nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 576
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A kivitelezési szerződés 1.sz. mérföldkövéhez tartozó műszaki tartalom részét képezte a
"végállomási konténerek elhelyezése közműbekötéssel". A konténerek a XI. Kerület Újbuda Önkorm.
24/2013.(IV.23.) rendeletének 3.§ I.) pontja alapján egyenként ideiglenes építményként kerültek
volna engedélyezésre. Az engedélyek megszerzését a Vállalkozó a szerződéskötést követően
megkezdte,a tervezett konténerek elhelyezését biztosító jogszabály 2017.12.21.-én módosult,
2018.01.01-jén lépett hatályba. A jogszabályból kikerült az a pont, amely lehetővé tette a konténerek
ideiglenes elhelyezésének engedélyezését. Tárgyi feladat a Vállalkozó teljesítésének előfeltétele,
elengedhetetlen további egyeztetések lefolytatása, vizsgálatok elvégzése, ezek időigénye hosszabb,
ezért a Kivitelezési Szerződés 1.sz. mérföldkőben rögzített fenti feladatok a 4.sz. mérföldkő műszaki
tartalmába kerültek áthelyezésre. A kivitelezési munkák közben felmerült egyéb akadályoztatások
okán, az 1.sz. mérföldkő teljesítési határideje is módosult. Így elengedhetetlen a Szerződés időbeli
hatályának megfelelő módosítása, valamint indokolttá vált a Szerződés mérföldköveiben rögzített
feladatoknak a felülvizsgálata és pontosítása is.
A végállomási konténerek elhelyezése kapcsán Vállalkozónak az eredeti műszaki tartalomtól eltérő,
többlet kivitelezési munkát kell elvégeznie, mely módosítja az eredeti műszaki tartalmat, és amely
munka elvégzésével Mérnök részéről is többletfeladatok teljesítése vált szükségessé, a költség teljes
és végleges meghatározása csak a XI. Kerületi Önkormányzattal történt egyeztetéseket követően,
a tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatása után lehetséges, ezen költségekkel kapcsolatban a
Megbízott jogfenntartással él.
Felek a Szerződés 4.1. és 6.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"4.1. A Szerződés a Kivitelezési szerződés hatályba lépésének napján lép hatályba és a Projekt
megvalósítására kötendő vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezés műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárásig, illetve a használatbavételi engedélyek kézhezvételéig tartó
határozott időtartamra jön létre.
6.8. A Megbízott a Megbízási díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megbízó a Szerződésben foglalt
feladatok elvégzését a Szerződés 3.1.a) pontjában rögzített "A" részfeladat vonatkozásában
előlegszámlán túl négy (4) teljesítési, míg a "B" részfeladat vonatkozásában egy (1) ütemben
számolja el. A fentiek értelmében a Megbízott, valamint adott esetben a teljesítésbe a Kbt. 138.§-a
alapján bevont valamennyi alvállalkozó alábbiak szerint jogosult számla kiállítására.
a) A Szerződés 3.1.a) pontban meghat. "A" részfeladat vonatkozásában:
1. számla: a Kivitelezési szerződés "A" részfeladata vonatkozásában megjelölt 1. mérföldkő
teljesítésigazolás kiadását követően; összege: az "A" részfeladatra eső nettó Megbízási díj 25%ának megfelelő összeg;
2. számla: a Kivitelezési Szerződés "A" részfeladata vonatkozásában megjelölt 3. mérföldkő
teljesítésigazolás kiadását követően; összege: az "A" részfeladatra eső nettó megbízási díj 25%ának megfelelő összeg;
3. számla: a Kivitelezési Szerződés "A" részfeladata vonatkozásában megjelölt kivitelezési műszaki
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása; összege: az "A" részfeladatra eső nettó Megbízási díj 40%ának megfelelő összeg;
4. számla: a Kivitelezési Szerződés "A" részfeladata vonatkozásában a próbaüzem sikeres lezárása,
az összes használatbavételi engedély kérelem hiánymentes benyújtása az illetékes hatóságokhoz;
összege: az "A" részfeladatra eső nettó Megbízási díj 10%-ának megfelelő összeg.
b) A Szerződés 3.1.b) pontban meghat. "B" részfeladat vonatkozásában:
1. számla: a Kivitelezési szerződés "B" részfeladata vonatkozásában megjelölt kivitelezési műszaki
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő próbaüzemek lezárása; összege: a "B" részfeladatra
eső nettó megbízási díj 100%-ának megfelelő összeg
VII.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek
együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A szerződés módosításának dátuma: 2019.04.03.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 27900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Posta Zrt. (6576/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Magyar Posta Zrt. mint Ajánlatkérő számára telephelyek takarítási munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest III. körzet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

90900000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9

További tárgyak:

90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90620000-9
90630000-2

90610000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék

31 db telephelyen 28.371 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint külső terület napi-, heti
takarítása, továbbá opcionálisan legfeljebb évi két alkalommal telephelyek nagytakarítása az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2012/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 243 - 399311
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Budapest III. körzet
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2012/12/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ki-Takarít Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ungvár sétány 2 V/31
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 165.337.696 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.03.29
A szerződés határozatlan idejű.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

90910000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90911300-9

Kiegészítő szójegyzék

90919100-3
90919200-4
90620000-9
90630000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
30 db telephelyen 28.274 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint külső terület napi-, heti
takarítása, továbbá opcionálisan legfeljebb évi két alkalommal telephelyek nagytakarítása az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2012/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 218.556.456
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ki-Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ungvár sétány 2 V/31
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400

Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Szerződés díjának 10 %-os emelése (szerződés 2. pont és 3. sz melléklet)
A szerződéses összeg emelésével párhuzamosan a teljesítési biztosítékként nyújtott bankgarancia
összegének módosítása (szerződés 9. pontja).
A szerződésben rögzített takarítási terület egy postahely (Budapest, árkád posta) bezárásával
módosul. A belső 97m2 alapterülettel csökkent.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet „22. § (1) A közszolgáltatói
szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)-c) pontja nem alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett
a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
Megállapításra került, hogy 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában
rögzített körülmények fennállnak, így a módosításnak jogszabályi akadálya nincs.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 199.350.032 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 218.556.456 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Posta Zrt. (6579/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Posta telephelyeinek takarítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest I. körzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

90900000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9

További tárgyak:

90911200-8

Kiegészítő szójegyzék

90911300-9
90919100-3
90919200-4
90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
40 db telephelyen 12.802 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint 3.488 m2 külső terület takarítása,
rendben tartása, továbbá opció keretében legfeljebb évi két alkalommal a telephelyek nagytakarítása, az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 109 - 198922
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest I. körzet
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ki-Takarít Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ungvár sétány 2 V/31
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100.600.000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2019.03.29
Határozatlan idejű szerződés.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

90910000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90911300-9

Kiegészítő szójegyzék

90919100-3
90620000-9
90630000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
40 db telephelyen 12.813 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint 3.018 m2 külső terület takarítása,
rendben tartása, továbbá opció keretében legfeljebb évi két alkalommal a telephelyek nagytakarítása, az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 131.077.980
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ki-Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ungvár sétány 2 V/31
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés díjának 10 %-os emelése (szerződés 2. pont és 3. sz melléklet).
A szerződéses összeg emelésével párhuzamosan a teljesítési biztosíték összegének módosítása
(szerződés 9. pontja).
Telephelyek bezárása, valamint új telephelynyitása miatt összességében a szerződés 1. számú
mellékletében rögzített belső takarítási terület 109 m2-rel, míg a külső takarítási terület 470 m2-rel
csökkent.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet „22. § (1) A közszolgáltatói
szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)-c) pontja nem alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett
a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
Megállapításra került, hogy 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában
rögzített körülmények fennállnak, így a módosításnak jogszabályi akadálya nincs.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 120.619.360 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 131.077.980 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Martonvásár Város Önkormányzata (6208/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Martonvásár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36953701
Postai cím: Budai Út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Lívia
Telefon: +36 304673723
E-mail: molnar.livia@martonvasar.hu
Fax: +36 22460229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.martonvasar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000866442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

55321000-6

További tárgyak:

55322000-3

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

55500000-5
55523000-2
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Martonvásár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére
közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az
ellátásához szükséges gépek, berendezések és eszközök biztosításával.
1. Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.) int. részére napi háromszori étkeztetés
biztosítása. Napi 684 adag étel, melyből:
• 228 adag tízórai 4-6 éves gyermekek,

• 228 adag ebéd 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag uzsonna 4-6 éves gyermekek számára.
2. Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László u 2.) int. részére napi
háromszori étkeztetés biztosítása. Napi 863 adag étel, melyből:
• 252 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 354 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 257 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek számára.
3. Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u.
32.) int. részére napi ötszöri étkeztetés biztosítása. Napi 389 adag étel, melyből:
• 17 adag reggeli 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 13 adag reggeli 15-18 éves gyermekek,
• 18 adag reggeli 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 15-18 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 25 adag ebéd 15-18 éves gyermekek,
• 24 adag ebéd 19-69 éves felnőttek,
• 16 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 19 adag uzsonna 15-18 éves gyermekek,
• 21 adag uzsonna19-69 éves felnőttek,
• 15 adag vacsora 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 11 adag vacsora15-18 éves gyermekek,
• 18 adag vacsora 19-69 éves felnőttek számára.
A reggelit 6.30 órára, tízórait 7.30 órára, az ebédet és az uzsonnát 11.00 óráig, a vacsorát 17.00 óráig kell
leszállítani az egyes intézményekbe.
A nyertes ajánlattevőnek (Továbbiakban: AT) a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatainak
ellátásához saját főzőkonyháját kell használnia, melynek meg kell felelnie a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályi előírásoknak.
AT a megrendelt mennyiséget a teljesítési hely(ek)re szállítja le.
Iskola, óvoda esetén a nyertes AT feladata a melegítőkonyha üzemeltetése, az étkezési felszerelések
biztosítása és azok pótlása.
Az AT-nek igény szerint biztosítani kell az egyes étel összetevőkre érzékeny gyermekek részére a megfelelő
diétás/ételallergiát figyelembe vevő étel elkészítését is.
A fenti mennyiségektől óvodások esetén +20 fővel, iskolások esetén +50 fővel, illetve a tényleges étkezési
létszámnak megfelelő eltérés lehetséges.
AT az ételek elkészítéséhez szükséges nyersanyagok beszerzése kapcsán lehetőség szerint a helyi
őstermelőktől beszerezhető nyersanyagokat részesítse előnyben.
AT köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 63 oCos, hideg élelem kiszállításakor 4-5 oC-os hőmérsékletű.
AT feladata az ételek elkészítése, kiszállítása az adott int-hez.
AT köteles az egyes étkeztetések (reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora) összhangjára törekedni, amelyet
dietetikus szakember véleményez.
AT köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
kezelni, elszállítani.
A fenti mennyiségek tájékoztatóak, részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 115967
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HPM Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76818460
Postai cím: Kaktusz utca 32/b
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: tmartonosi@t-online.hu
Telefon: +36 304691562
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 338770000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás időpontja: 2019.03.29
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

55321000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

55321000-6

További tárgyak:

55322000-3

Kiegészítő szójegyzék

55500000-5
55523000-2
55524000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Martonvásár közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére
közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az
ellátásához szükséges gépek, berendezések és eszközök biztosításával.
1. Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.) int. részére napi háromszori étkeztetés
biztosítása. Napi 684 adag étel, melyből:
• 228 adag tízórai 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag ebéd 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag uzsonna 4-6 éves gyermekek számára.
2. Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László u 2.) int. részére napi
háromszori étkeztetés biztosítása. Napi 863 adag étel, melyből:
• 252 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 354 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 257 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek számára.
3. Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u.
32.) int. részére napi ötszöri étkeztetés biztosítása. Napi 389 adag étel, melyből:
• 17 adag reggeli 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 13 adag reggeli 15-18 éves gyermekek,
• 18 adag reggeli 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 15-18 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 25 adag ebéd 15-18 éves gyermekek,
• 24 adag ebéd 19-69 éves felnőttek,
• 16 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 19 adag uzsonna 15-18 éves gyermekek,
• 21 adag uzsonna19-69 éves felnőttek,
• 15 adag vacsora 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 11 adag vacsora15-18 éves gyermekek,
• 18 adag vacsora 19-69 éves felnőttek számára.
A reggelit 6.30 órára, tízórait 7.30 órára, az ebédet és az uzsonnát 11.00 óráig, a vacsorát 17.00 óráig kell
leszállítani az egyes intézményekbe.
A nyertes ajánlattevőnek (Továbbiakban: AT) a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatainak
ellátásához saját főzőkonyháját kell használnia, melynek meg kell felelnie a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályi előírásoknak.
AT a megrendelt mennyiséget a teljesítési hely(ek)re szállítja le.
Iskola, óvoda esetén a nyertes AT feladata a melegítőkonyha üzemeltetése, az étkezési felszerelések
biztosítása és azok pótlása.
Az AT-nek igény szerint biztosítani kell az egyes étel összetevőkre érzékeny gyermekek részére a megfelelő
diétás/ételallergiát figyelembe vevő étel elkészítését is.

A fenti mennyiségektől óvodások esetén +20 fővel, iskolások esetén +50 fővel, illetve a tényleges étkezési
létszámnak megfelelő eltérés lehetséges.
AT az ételek elkészítéséhez szükséges nyersanyagok beszerzése kapcsán lehetőség szerint a helyi
őstermelőktől beszerezhető nyersanyagokat részesítse előnyben.
AT köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 63 oCos, hideg élelem kiszállításakor 4-5 oC-os hőmérsékletű.
AT feladata az ételek elkészítése, kiszállítása az adott int-hez.
AT köteles az egyes étkeztetések (reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora) összhangjára törekedni, amelyet
dietetikus szakember véleményez.
AT köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
kezelni, elszállítani.
A fenti mennyiségek tájékoztatóak, részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 338770000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HPM Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76818460
Postai cím: Kaktusz utca 32/b
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: tmartonosi@t-online.hu
Telefon: +36 304691562
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés "Számlázás"című 4. pontja az alábbiak szerint változik:
4.1. Vállalkozó a leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján 30 naponként, az önkormányzat
mindenkor hatályos rendeletében szereplő, a rezsi és nyersanyagköltségeket együttesen tartalmazó
térítési díjak alapján számított költségeiről számlát állít ki, melyhez mellékletként csatolja a tárgyhavi,
az étkező nyilvántartó programmal készített élelmezési létszám és költségelszámolást.
4.2.A 4.1. pont szerint kiállított és kézhez kapott számla összegét az önkormányzat és az intézmény
pénzforgalmilag a 8.1. pont szerint kiállított számla összegének beszámításával (kompenzálásával)
egyenlíti ki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. cím X. fejezet 6:49-6:52 pontjai
szerint.
A szerződés 8. pontjának 8.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
8.1. Jelen szerződés szerint és az önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében szereplő "nettó
nyersanyagköltségek" alapján - a kedvezményes térítési díjak figyelembe vételével - számított
térítési díjakat a Vállalkozó szedi be, melyről a Vállalkozó által készített és átadott, az étkező
nyilvántartó programmal elkészített havi élelmezési létszám és költségelszámolás alapján az
Önkormányzat és az intézmény 30 naponként számlát állít ki.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvényének III. mellékletének 5. fejezete újraszabályozta a gyermekétkeztetés támogatásának
feltételeit. Felek e törvényi változásnak való megfelelés érdekében a Szerződés 4. és 8. pontjait
változtatták.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 338770000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 338770000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Univerzál Beszerző Kft. (3606/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24320
Postai cím: Üllői út 131
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az Univerzál Beszerző Kft. részére, közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz
szükséges fűtőkészülékek és alkatrészeik szállítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő Eberspacher típusú fűtőrendszerekhez új fűtőkészülék beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333, HU232, HU311, HU323, HU222, HU221, HU213, HU322, HU312,
HU212, HU12, HU231, HU223, HU313, HU321, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét,
Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely,
Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg,
Salgótarján, Debrecen, Szekszárd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, Eberspacher fűtőrendszerrel működő
autóbuszokhoz új fűtőkészülék bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele, nettó 19.035.000 Ft/
év keretösszeg
erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt fűtőkészülék
becsült darabszáma
81 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának

megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban
megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 081 - 182399
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: „Az Univerzál Beszerző Kft. részére közösségi
közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges fűtőkészülékek és alkatrészeik szállítása”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: ikarus@primvol.hu
Telefon: +36 52470212
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52536644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 34 000 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
3. rész
Nyertes ajánlattevő: PRIM-VOL TRADE Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 4030 Debrecen, Ozmán u. 3.
Adószám: 12534773-2-09
Az ajánlattevő neve: ROTHER.HU Kft.
Az ajánlattevők székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 28/A.
Adószám: 12741319-2-43
Érvénytelen ajánlat:
AUSTROPANNON Termelő, Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. (9081 Győrújbarát, Fő u. 96.,
10479623-2-08)
A szerződés módosítás időpontja:2018.12.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

34300000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333, HU232, HU311, HU323, HU222, HU221, HU213, HU322, HU312,
HU211, HU212, HU12, HU231, HU223, HU313, HU321 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét,
Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely,
Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg,
Salgótarján, Debrecen, Szekszárd
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, Eberspacher fűtőrendszerrel működő
autóbuszokhoz új fűtőkészülék bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele, nettó 19.035.000 Ft/
év keretösszeg
erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt fűtőkészülék
becsült darabszáma
81 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának
megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban
megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 34 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: PRIME-VOL TRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: ikarus@primvol.hu
Telefon: +3652470212
Internetcím(ek): (URL) ikarus@primvol.hu
Fax: +36 52536644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Felek rögzítik, hogy egyeztetést követően Eladó termékein árcsökkentést hajtott végre
és árváltozást kezdeményezett Vevő irányában, így a szerződésben szereplő termék egységára
csökkent.
Felek rögzítik, hogy a szerződés 1.1. pontjában szereplő keretösszeg nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezés c) pontjában foglaltakra
tekintettel módosul.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 34 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 34 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (4360/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Marianna
Telefon: +36 92502100
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 304483565
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához,
valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához,
valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:

71330000-0
71311100-2

71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő
feladatok/szolgáltatások
Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást
és egyben összefüggést is
jelentenek.

A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés,
megvalósítás,) kell ellátni, különböző
tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítése, árazott, illetve
árazatlan költségvetés készítése)
I. Zarándokközpont
Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely
egyszerre képes ellátni városi
közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumikulturális
funkciókat.
Nettó alapterülete kb. 38003900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1300 m2, az időszaki
kiállítóterek területe 200 m2, a
többfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.
II. Göcseji Múzeum
Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok
lehetséges racionalizálása, a kiállítási
terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség
elleni szigetelése.
Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3750 m2.
Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok.
III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek
belsőépítészeti tervei
Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállításkurátori
igényeknek, előírásoknak megfelelően.
IV. Parkolóház
Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási
ponton szükséges számú
jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik.
2. az előkészítés, lebonyolításszervezési
feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai
háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása,
költségmenedzsment,
költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.)
3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése,
kérdéses részletek esetén
további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)
4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények
tervezésének, megvalósulásának és
szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)
5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések,
jóváhagyások, stb.)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (dokumentáció) Műszaki leírás fejezete
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 251 - 463146
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum
építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához
kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: info@tspc.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Konkrét Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 19/A. fszt. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 287200000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.Előzmények:
1.1.
Felek rögzítik, hogy a Megr. közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. törvényben foglalt
kötelezettsége alapján Kbt.81.§ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Vállalkozási
szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum
felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki
feladatok ellátására” szolgáltatás tárgyában. Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2016. június 18. napján 2016/S 117207990 iktatószámon jelent meg. Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az ajánlattevőknek 2016. szeptember 15.
napján megküldött írásbeli összegben.
1.2.Felek a Kbt.131.§-a értelmében a törvényes határidőn belül megkötött szerződést módosítják a
Kbt.141.§(4)bekezdésc) pontja alapján.
II.Indoklás
A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében
belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének
azonban csak a Megbízó által biztosított - grafikus, művészettörténész, valamint történész szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni.
Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016.évi költségvetési támogatásából
kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 2016.december 23.-ai dátummal került
aláírásra a másik szerződő fél részéről.

Megbízó mind a művészettörténész, mind a történész, mind pedig a grafikus szakemberek
beszerzésére vonatkozó eljárást 2016 decemberében megindította, azonban az aláírt Támogatói
Okirat tartalmát csak később, 2017.január06. napján ismerte meg (vette kézhez), amelyből
utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy e szakemberekre vonatkozó költségek a tervezett összegeknél
alacsonyabban kerültek megállapításra.
Megbízó haladéktalanul benyújtotta az átcsoportosítási kérelmét a fentiekre tekintettel a
Miniszterelnökséghez, azonban a megbízási szerződések megkötésére csupán a kérelem
elbírálását, és a fedezet rendelkezésére bocsátását követően nyílt lehetőség, melyre sor került 2017
márciusában.
Tehát tekintettel arra, hogy a Megbízott általi belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítését
a fent meghatározott szakemberekkel együttműködve, egymás munkájára támaszkodva szükséges
elvégezni, és e szakemberekre vonatkozó feladatok ellátásának eredetileg prognosztizált teljesítési
határidői változtak a szerződések hatálybalépéséhez igazodva, így tárgyi szerződés tekintetében
is szükségessé vált a módosítás, mivel az abban meghatározott részteljesítési határidők így
tarthatatlanná váltak.
Ezen szerződések tárgyi szerződést érinti részfeladatai:
•grafikus szerződés érintett részhatárideje:
•részhatáridő: 2017. október 30.
1.a kiállítási tartalmak és tervezendő felületek ismeretében a kiállítások végleges arculati
kézikönyvének elkészítése
2.a szöveges, képi anyagok, végleges kiviteli tervek és végleges belsőépítészeti pozíciótervek,
falnézetek alapján a végleges grafikai és telepítési tervek elkészítése méretezett falnézetekkel
•történész szerződés érintett részhatárideje:
•részhatáridő: 2017.október30.
1.A kiállítási témák és résztémák levéltári kutatásokon, az eredeti források feltárásán alapuló
feldolgozása, az elkészült kutatási dokumentációból a kiállításokba betervezett multimédiás
eszközökre szakszövegek megírása és az illusztrációként használt képek katalógusának
összeállítása
2.Az elkészült kutatási dokumentációból - a zalaegerszegi Mindszenty József Emlékközpont és
Múzeum által kiadott kötetbe történeti szakmai tanulmány megírása
3.A katalógus, prospektus szakszövegeinek elkészítése
•művészettörténész szerződés érintett részhatárideje:
•részteljesítési határidő: 2017. augusztus 31.:
1.A kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre levéltári kutatásokon alapuló szakszövegek
megírása és az ill.ként használt képek összeállítása
2.A nyomtatott kiadvány,katalógus,prosp.egyes szakszöv.elkész.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

71300000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:

71311100-2

Kiegészítő szójegyzék

71000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város közigazgatási
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő feladatok/szolgáltatások
Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást
és egyben összefüggést is
jelentenek.
A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés,
megvalósítás,) kell ellátni, különböző
tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítése, árazott, illetve
árazatlan költségvetés készítése)
I. Zarándokközpont
Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely
egyszerre képes ellátni városi
közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumikulturális
funkciókat.
Nettó alapterülete kb. 38003900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1300 m2, az időszaki
kiállítóterek területe 200 m2, a
többfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.
II. Göcseji Múzeum
Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok
lehetséges racionalizálása, a kiállítási
terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség
elleni szigetelése.
Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3750 m2.
Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok.
III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek
belsőépítészeti tervei
Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállításkurátori
igényeknek, előírásoknak megfelelően.
IV. Parkolóház
Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási
ponton szükséges számú

jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik.
2. az előkészítés, lebonyolításszervezési
feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai
háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása,
költségmenedzsment,
költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.)
3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése,
kérdéses részletek esetén
további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)
4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények
tervezésének, megvalósulásának és
szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)
5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések,
jóváhagyások, stb.)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (dokumentáció) Műszaki leírás fejezete
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 287200000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: info@tspc.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Konkrét Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 19/A. fszt. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A karakterkorlátozás miatt a szerződésmódosítás teljes tartalma nem tüntethető fel
ezen rubrikában, így a kimaradó részeket( I. Előzmény; II. Indoklás) a hirdetmény VI.3. további
információk részében ismertetjük teljeskörűen

III. A Vállalkozási Szerződés módosuló részei:
1. A Vállalkozási Szerződés eredeti szövege:
III) A Szerződés tárgya - tervezési feladatok - mindhárom projektelem tekintetében azonosan
7) Egyes tervfázisok szerinti feladatok és szükséges példányszámok.
(…)
c) Kivitelezési tervdokumentáció
(i) Vállalkozó köteles jelen szerződés rendelkezéseinek és a jogerős építési engedélynek
megfelelően a részletes kiviteli tervek elkészítésére.
Példányszám: 6 nyomtatott pld. és 1 pld. CD (a digitális PDF, DWG, PLN formátumú tervekkel)
Határidő: az engedélyezési terv elfogadásától számított 3 hónap
Teljesítésének helye a Megrendelő székhelye.
IX. A Díj kifizetése
1. Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet. A részletes számlázási
feltételeket a mellékelt pénzügyi ütemterv tartalmazza.
2. A fenti rendelkezések a felek akaratából az alábbiak szerint módosulnak:
III) A Szerződés tárgya - tervezési feladatok - mindhárom projektelem tekintetében azonosan
7) Egyes tervfázisok szerinti feladatok és szükséges példányszámok.
(…)
c) Kivitelezési tervdokumentáció
(i) Vállalkozó köteles jelen szerződés rendelkezéseinek és a jogerős építési engedélynek
megfelelően a részletes kiviteli tervek elkészítésére.
Példányszám: 6 nyomtatott pld. és 1 pld. CD (a digitális PDF, DWG, PLN formátumú tervekkel)
Határidő: az engedélyezési terv elfogadásától számított 3 hónap, kivéve a belsőépítészeti kiviteli
tervek esetében, melynél a határidő 2017. november 30. napja
Felek rögzítik, a fentiekre tekintettel, nem történhet olyan koncepcionális változás, amely érdemben
befolyásolja a belsőépítészeten kívüli további terveket is.
Teljesítésének helye a Megrendelő székhelye.
IX. A Díj kifizetése
1. Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet.
Megbízott az alábbiak alapján jogosult a részszámlák, valamint a végszámla benyújtására:
Az 1.-5. részszámla, valamint a végszámla benyújtásának feltételeit a mellékelt pénzügyi ütemterv
tartalmazza.
Megbízott a további részszámlák benyújtására az alábbiak szerint jogosult:
Megbízott a három projektelemhez - Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építése,
Göcseji Múzeum felújítása, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása - különkülön kapcsolódó műszaki ellenőrzés díj, valamint a beruházás lebonyolító díj tekintetében különkülön, a tárgyi szerződés módosítás részét képező pénzügyi ütemterv szerint jogosult részszámlát
benyújtani.
Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor,
az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt
további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.
A szerződésmódosítás időpontja: 2017. 05. 24.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A karakterkorlátozás miatt a szerződésmódosítás teljes tartalma
nem tüntethető fel ezen rubrikában, így a kimaradó részeket( I. Előzmény; II. Indoklás) a hirdetmény
VI.3. további információk részében ismertetjük teljeskörűen
II.Indoklás
A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében
belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének

azonban csak a Megbízó által biztosított - grafikus, művészettörténész, valamint történész szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni.
Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016. évi költségvetési támogatásából
kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 2016. december 23.-ai dátummal került
aláírásra a másik szerződő fél részéről. (...)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 287200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 287200000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kenderes Városi Önkormányzat (6692/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kenderes Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76574805
Postai cím: Szent István Út 56.
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gaszparjan Karen
Telefon: +36 59328214
E-mail: jegyzo@kenderes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455752019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455752019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi célt szolgáló épületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000455752019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45200000-9

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Középületek felújítása 4 részajánlattételi lehetőséggel. I. Rész Városháza felújítása, II. rész: Borház
felújítása, III. rész: volt Református Iskola felújítása, IV. rész: Pádár ház felújítása. Minden épület
esetében: külső-belső felújítás, vakolás, festés, nyílászárók cseréje, pinceszint felújítása, tető
felújítása, bútorok beszerzése, kerítésépítés, külső kertrendezés, burkolással, parkolóépítéssel.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Városháza felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39130000-2

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45210000-2
45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
Városháza: 5331 Kenderes, Szent István út 56., hrsz: 1148.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújítása a kivitelezési feladat: pinceszint vakolat: 990 m2 bontás és új vakolat készítése,
szigetelés: 725 m2. Kémény bontása: 5 m3. Cseréptető bontása: 620 m2. Aljzatok bontása (beton,
hideg és melegburkolat): 815 m2. Bádogos bontás: 220 fm. Asztalos bontás: 220 m2. Belső
falfelületről festék eltávolítás: 2400 m2. Utólagos falszigetelés készítése, külső: ~56 m2, belső:
~50 m2, külső injektálás: ~ 270 m2, belső légpórusos vakolat készítése: 790 m2, szigetelés aljzat
készítése és munkálatai: 330 m2-en, függőleges felületen: 152 m2, technológiai szigetelés: 660 m2.
Műkő munkálatok (lábazat, lépcső tisztítás, javítás, csiszolás): összesen ~ 215 m2-en. Cseréptető
felújítása: 620 m2, lécezéssel, állványzatkészítéssel, cserépfedéssel. Vakolatok készítése összesen
~1000 m2. Állmennyezet: 75 m2, gipszkartonozás: ~70 m2. Burkolás (hideg, melegburkolás):
~1000 m2. Bádogozás ~450 fm. Beltéri ajtók cseréje: 40 db., különböző kivitelű. Ablakok cseréje:
2 db. Irattartók, beépített bútorok, asztalok székek beszerzése, jegyzék szerint. 11 db. acélajtó
cseréje, 20 db acél bukóablak cseréje, 18 db szellőzőrács. Festés-mázolás: belső ~1620 m2, külső
homlokzat: 1010 m2, parketta csiszolás: 435 m2, ajtók, kézfogók mázolása: ~280 m2. Kábelezés,
védőcsövezés véséssel, kábel elhelyezés: ~14.300 fm. 236 db lámpatest (külső és belső) csere,
fényforrással. 1 komplett rendszer rejtett világítás szerelés álmennyezetbe. Biztonsági világítás: 45
db. Aljzatok, kapcsolók összesen: 275 db. 1 komplett tűzjelző rendszer. IT rendszer szerelése 3600
fm-en, aljzatokkal. CATV rendszer kiépítése 150 fm kábelezéssel. akadálymentes WC és nővérhívó
rendszer beépítése: 1 rendszer. 5 db. beltéri és 4 db. kültéri kamera és szerelése, behatolásjelző
rendszer kiépítése. Közmű, fűtés-hűtés, csövezés: 370 m, klímaberendezések csövezése összesen
360 m vésési munkálatokkal együtt. Kerítés építés: 36 m2. Földszint alapterülete 300 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke
(0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: kivitelezés ára (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310
Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További
információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!
II.2.1) Elnevezés: Borház felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS:
HU322. II. rész: Borház: 5331 Kenderes, József Attila út., hrsz: 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési feladat: Az épület teljes külső és belső felújítása, nyílászárók cseréje, tető szigetelése,
járható lapostető kialakítása, szükséges elektromos felújítás valamint kerítés építése. Bontás: 20
m2. Falazat készítése: 2 m2. Vakolat bontása: 180 m2, vakolat készítése: (külső homlokzaton és
belső felületen) összesen: ~ 300 m2., nemes vakolat készítése: 110 m2., színvakolat: 110 m2. Ipari
padlóburkolat készítése munkálataival: 60 m2. Külső homlokzatról növényzet eltávolítása. 3 db. ajtó
és 4 db ablak (kovácsoltvas) elhelyezése, régiek bontása. Kovácsoltvas korlát kialakítása: 10 m.
Festés: 268 m2. Pincepadló burkolat: 20 m2. 3 db. belső 1 db. külső lámpatest, hozzá kapcsolódó
elektromos szerelési munkával, véséssel, védőcsövezéssel. 3 db. kültéri dugalj. 1 darab mérőhely
kialakítása. Kerítés készítése 268 m2-en. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles

tevékenységek. A borház ~ 35 m2 területű szintenként, 3 szinten, pinceszint, magasföldszint, járható
tetőszint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke
(0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: kivitelezés ára (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310
Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További
információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!
II.2.1) Elnevezés: volt Református Iskola épületének felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45223300-9
45430000-0
45443000-4
77310000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
III. rész: volt Református Iskola épülete: 5331 Kenderes, Szent István út 41,. hrsz: 1212/24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az épület teljes körű felújítása a kivitelezési feladat: betonaljzat bontás: 115 m2, betonaljzat készítés:
370 m2, vasalt beton aljzat készítés: 280 m2, tetőcsere lécezéssel, bontással, fóliázással: 545
m2-en. Vakolatok (külső, belső, homlokzat, lábazat) bontása 1530 m2-en összesen, vakolás
készítése ~1500 m2-en. gipszkartonozás: ~900 m2. Falburkolat: 150 m2, padlóburkolat: 268 m2,
lábazatburkolat: 195 m2, parkettafektetés, régi elbontásával: 390 m2. Ereszcsatorna bontása és
új készítése ~100 m. Lambéria és beltéri ajtók bontása: ~250 m2. 40 db. ajtó és 45 db ablak, fa
nyílászárók cseréje. 29,5 fm acélkerítés készítése, beton lábazattal, 55 fm javítás, kapu felújítás.
1100 m2 belső falfelület festése, felületképzéssel, két rétegben. Homlokzati hőszigetelés: 545 m2,
belső felület szigetelése 580 m2. Pince tömedékelés: 156 m2. Utólagos szigetelés: légpórusos
felújító vakolatrendszer 285 m2. Bútorbeszerzés: 21 db emeletes ágy, 2 ágykeret, 23 db matrac, 36
db. szék, 7 étkezőasztal, 1 konyhabútor szett.
Elektromos vezetékelés teljes épületben: ~12500 fm. 157 db lámpatest beszerelése, hozzá tartozó
munkálatokkal, korábbiak elbontásával. 137 db dugalj, aljzat, csatlakozó szerelés, kábelezéssel.
1 tűzjelző rendszer, IT rendszer, CATV rendszer kialakítása, PV rendszer, kialakítása. Külső
térkőburkolat készítése: 236 m2. 332 db növény (lombos fák, cserjék, talajtakaró növényzet)
ültetése. Füvesítés 1170 m2. Fitneszpark telepítése: 6 eszköz és burkolat. Utcabútorok (2 pad,
1 szemétgyűjtő, 1 pavilon) telepítése. Komplett vizesblokk kialakítása, eszközökkel, mosdókkal,
közművezeték kialakításával. 10 mosdó kialakítás. 24 db gázkonvektor bontás. 1 db. kondenzációs
falikazán beszerelése, teljes munkálataival. 1 db léghűtéses hőszivattyú rendszer kialakítása, 18 db
beltéri egységgel. 9 gépi szellőzés mosdókba, 1 konyhába, kialakítása. A fenti tevékenységek nem
építési engedélyköteles tevékenységek. Épület földszint 300 m2, emelet: 289,86 m2 alapterületű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke
(0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: kivitelezés ára (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310
Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További
információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!
II.2.1) Elnevezés: Pádár ház felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45211341-1
77310000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
IV. rész: Pádár-ház: 5331 Kenderes, Somogyi Béla utca 28., hrsz: 1484.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladat: az épület teljes körű felújítása: járdabontás: 100 m2, járdakészítés: 100 m2.
Térburkolat készítése: 250 m2. Belső felújítások: válaszfal építés: 204 m2, vakolatleverés: ~650
m2, vakolás, alapozással, majd nemesvakolat készítése mintegy 200 m2-en, több rétegben is,
festés-mázolás: 1600 m2. Állmennyezet: 310 m2. Padlóburkolás (kül- és beltéren) ~210 m2.
Parkettafektetés: 170 m2. Faragott kő és téglaburkolat tisztítása: 220 m2. Bádogozás, ereszcsatorna
készítés, külső párkányok felújítása: ~270 m. Nyílászárók bontása és elszállítása: 250 m2. 15 db
beltéri, 5 db kültési ajtó. 15 kültési ablak, spalettával, szalagfügönnyel. Kerítés készítése 45 men. Tetőfelújítás: 750 m2, lécezéssel, fóliázással, cserepezéssel. Talajnedvesség elleni szigetelés
több módon, padlón: 500 m2, födém 400 m2, homlokzati hőszigetelés 100 m2. 3 szett konyhabútor
beépítése. Pincepadló burkolat: 70 m2. 94 db lámpatest szerelés, különböző típusokban, hozzá
kapcsolódó vezetékelés, védőcső behelyezés. 151 db aljzat, dugalj és kapcsoló szerelése. CATV
szerelés, elosztókkal. IT kábelezés és kialakítás. 754 db talajtakaró növényzet, 2 lombos fa, 18
példány fenyő ültetése, kertrendezéssel, füvesítés 860 m2. 12 db meglévő konvektor leszerelése, 17
db lapradiátor felszerelés, 370 m csővezeték szerelés, 3 gázkészülék beszerelése, beüzemeléssel, 3
gázmérőhely kialakítással. 3 komplett fürdőszoba kialakítás csövezéssel.
A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. Kerítés és belső parkoló
építése. Földszint alapterülete: 354 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke
(0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: a kivitelezés ára (nettó HUF) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310
Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További
információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Valamely kizáró ok fennállása esetén a Kbt. 64. §-a szerint
öntisztázásra kerülhet sor.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában,
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint
kell igazolnia, azzal a különbséggel, hogy a tényleges tulajdonos definíciója a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pontjában került megfogalmazásra. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nem kötelező alkalmazni, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében
az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e
törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.(Kbt. 114. §). Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról,
hogy az alvállalkozó vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet
vonatkozásában sem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

P/1. Ajánlatkérő a Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kéri az előző legfeljebb
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Igazolás módja: Ajánlattevő nyilatkozata a teljes árbevételről. Ha ajánlattevő kapacitást nyújtó
szervezeten keresztül felel meg jelen alkalmasságnak, akkor a nyilatkozatot a kapacitást nyújtó
szervezetnek kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a Kormányrendeletet 19. § (8) bekezdésére. Az árbevételnek részenként
szükséges megfelelni.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági pontok esetében: P/1.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8), (9) valamint (11) bekezdéseire a kapacitást nyújtó
szervezetek vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1
Megfelelőség: Legfeljebb három lezárt üzleti év összes teljes árbevétele minimum:
- I., III. rész tekintetében: nettó 100 millió forint
- II. rész tekintetében: nettó 8 millió forint
- IV. rész tekintetében: nettó 80 millió forint
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
M/1
A Kormányrendelet 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától - nem
hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított öt év, legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Igazolás módja: a Kormányrendelet
23. §-ban meghatározottak szerint, a másik fél által kiállított referenciaigazolás.
M/2
I. III, és IV rész tekintetében:
Kormányrendelet 21. § (2) b) pontja szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe: 1 fő
építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakértelemnek (végzettség és gyakorlat) megfelelő
építésvezető szakember megléte.
Igazolás módja: Végzettséget igazoló okiratok másolata, Önéletrajz a bírálati szempont
ellenőrzéséhez kerül benyújtásra, még egyszer nem szükséges, kapacitási nyilatkozat. Az
alkalmassághoz szükséges gyakorlati időn túli gyakorlat bírálati szempont.
II. rész tekintetében:
M.2. Kormányrendelet 21. § (2) b) pontja szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe: 1 fő
építésvezető bevonása a projektbe.
Igazolás módja: rendelkezésre állási nyilatkozat. Önéletrajz a bírálati szempont ellenőrzéséhez kerül
benyújtásra, még egyszer nem szükséges. Végzettséget igazoló okiratok másolata. A gyakorlati időt
az önéletrajzban szükséges bemutatni, havi bontásban. Az alkalmassághoz szükséges gyakorlati
időn túli gyakorlat bírálati szempont.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági pontok esetében: M/1., M/2.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8), (9) valamint (11) bekezdéseire a kapacitást nyújtó
szervezetek vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.

Megfelelőség: I. III. és IV. rész tekintetében: 1 darab épületépítési, felújítási, átalakítási kivitelezés
megléte, minimum 200 m2 alapterületű épületen. II. rész tekintetében: 1 darab épületépítési,
felújítási, átalakítási kivitelezés megléte, minimum 15 m2 alapterületű épületen.
A referencia teljesíthető részteljesítésként is, azonban ennek a beruházás tárgyának leírásánál
egyértelműen beazonosíthatónak kell lenni.
M/1
I. III, és IV rész tekintetében: Megfelelőség: rendelkezzen ajánlattevő 1 fő szakemberrel, aki
szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére
előírt 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. melléklet,
IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész, 2 pontjában előírt „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultság
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
(végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel), akit a kivitelezésbe bevon.
II. rész tekintetében: Megfelelőség: rendelkezzen ajánlattevő 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
rendelkezik legalább középfokú építész végzettséggel és minimum 3 év (36 hónap) építésvezetői
gyakorlattal.
A megnevezett szakember a részek tekintetében megegyezhet, ha több részre is kíván ajánlatot
adni ajánlattevő és a megajánlott szakember megfelel a kiírt alkalmassági feltételeknek. Erről kérjük
nyilatkozatát benyújtani.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, amelynek mértéke napi 100.000.- Ft, azaz százezer forint, de maximum a teljes
nettó vállalkozási ár 5 %-a.
Ajánlattevő ajánlatában jótállást (garanciát) vállal, amelynek mértéke 36 hónap. A jelen
szerződésben rögzített együttműködési,
tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért
a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik. Ajánlatkérő jelen felhívás szerinti szerződésben
teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítéka a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka a
szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás
5%-a. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével,
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel. Növényzetre: eredési garancia. Jótállási idő: Ajánlatkérő 36 hónap jótállást ír elő
a sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődően. A további, vállalt jótállási idő bírálati szempont. A
biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: építési Kormányrendelet)
- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Ajánlatkérő az I. III. és IV. részek tekintetében 1 előlegszámlát és 4 részszámlát biztosít, melybe
beleszámolandó a végszámla is. Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozási ár 15 %-ának erejéig kérhető. •
Az első részszámla minimum 25 %-os teljesítésnél, a nettó vállalkozási ár 25 %-áig tervezhető. • A második
részszámla 50 %-os teljesítésnél kérhető a nettó vállalkozási ár 25 %-áig. • A harmadik részszámla 75 %os teljesítésnél, 25 %-os nettó vállalkozási ár mértékéig tervezhető. •Az előlegszámla a részszámlákból
és a végszámlából egyenlő részekben kerül levonásra. Az előlegről Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges

ajánlatában. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás
a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A számlák kifizetése műszaki ellenőr szakmai
igazolása mellett tehető meg. A kifizetés utófinanszírozásban történik. Az előleg és a részszámlák alapján
történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított
értékének 70%-ánál.
A II. rész tekintetében Ajánlatkérő 1 előlegszámlát, 1 részszámlát és 1 végszámlát biztosít. Az előlegszámla
a teljes nettó vállalkozási ár 20 %-ának erejéig kérhető. • Az első részszámla 50 %-os teljesítésnél kérhető
a nettó vállalkozási ár 50 %-áig. • A második és egyben végszámla 100 %-os teljesítésnél tervezhető. A
végszámla a fennmaradó összegről kerül kiállításra. Az előleg és részszámlák kifizetése, elszámolása
az építési Kormányrendelet 30-32. §-ai valamint a Kbt. vonatkozó rendeletei szerint történik. Az építési
Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előleget. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltaknál nagyobb összegű előleget biztosít, az előleg kifizetése több részletben is történhet. Ebben az
esetben az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kizárólag az
előleg első részletét köteles kifizetni. A szerződéskötés feltétele az építési Kormányrendelet 26. § szerinti
felelősségbiztosítás megléte: Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az
ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű
és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlatkérő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás meglétét
vagy kiterjesztését (C.A.R vagy E.Á.R.) írja elő a nyertes ajánlattevő részére. Ennek részletei a csatolt
mellékletben találhatóak. Felhívom a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseire.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéskötés feltétele az építési
Kormányrendelet 26. § szerinti felelősségbiztosítás megléte: Építési beruházás esetén az
ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlatkérő
összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás meglétét vagy kiterjesztését ( C.A.R vagy E.A.R.) írja elő
a nyertes ajánlattevő részére. Részletek a dokumentációban. Az ajánlatban meg kell jelölni az ismert
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azon részeit, melyekhez alvállalkozókat vesz igénybe. Amennyiben
az ajánlattételkor ez nem ismert, a szerződés megkötéséig szükséges az alvállalkozókat bejelenteni
ajánlatkérő felé. Felhívom a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR-rendszerben történik.
www.ekr.gov.hu
EKR azonosító: EKR000455752019
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455752019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. EKR a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az
ajánlatkérő részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Ajánlati ár elem (1. elem) esetében: fordított arányosítás, 2. és 3. ajánlati elem esetében:
arányosítás, a Hatósági útmutató szerint, minden rész tekintetében.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az EKR rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat az elektronikus
közbeszerzési rendszerről szóló 424/2017. Kormányrendelet határozza meg.Ajánlattevő köteles
tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az
illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
Kérjük csatolni:
Kapacitást nyújtó szervezet esetében 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. Kapacitást nyújtó szervezet
az alkalmasság igazolásában részt vevő szerv. Kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11)
bekezdéseiben foglaltak! Ajánlattételi nyilatkozat csatolása. Az üzleti titok rögzítésére külön űrlap áll
rendelkezésre az EKR-ben. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró aláírási címpéldányát,

VI.4)

meghatalmazott aláírása esetén a meghatalmazást is. Pénzügyi ajánlat az árazatlan költségvetés
alapján: árazott költségvetés, .pdf aláírt és excel formában is. Kérjük, hogy pénzügyi-műszakiidőbeni ütemezést csatoljanak a részszámlák kifizetésének feltüntetésével. Kérjük, amennyiben
nem a közbeszerzési dokumentumokban (tervek, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, egyéb
mellékletek stb.) nevesített főbb termékeket szállítja az ajánlattevő és egyenértékű terméket ajánl
(nyilatkozat szerint), úgy nyújtsa be az összes egyenértékű termék leírását magyar nyelven. 5.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolására (szakember stb.) más szervezet kapacitására
támaszkodik, kérjük benyújtani az ezt megalapozó dokumentumokat. Nyilatkozat biztosítékról.
Nyilatkozat felelősségbiztosításról. Nyilatkozat az alkalmasságról. Nyilatkozat, dokumentumok
a bírálati szempontokról. A Kbt. 69. §-a alapján benyújtandó mellékletek: Pénzügyi és műszaki
alkalmasság igazolására szóló iratok, dokumentumok.
Az alkalmasság körében szükséges (Kbt. 69. § szerinti) igazolásokat Ajánlatkérő a bírálati
szempont szerinti kettő legkedvezőbb, érvényes ajánlatot adó gazdasági szereplőtől kéri be.
Ajánlatkérő a megajánlott termékkel egyenértékű, vagy magasabb minőségű terméket elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A termékek megnevezése az adott termék
beazonosítását segíti. Benyújtottnak csak azon ajánlat minősül, melyről az EKR visszaigazolást
nyújt. Az ajánlatok visszahívására és új ajánlat benyújtására az ajánlattételi határidő lejártáig van
lehetősége ajánlattevőnek. Az alkalmassági feltételekhez bevont szakember nevét és elérhetőségeit
kötelező megadni az eljárás során, valamint a kivitelezésbe bevonni, melyet a szerződés is rögzít.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a 2016. december 21-én kiadott Hatósági Útmutató alapján értékeli.
Csak egész számok jelölhetőek meg. Részletes leírás a dokumentációban található.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Természetjáró Szövetség (6848/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza
Telefon: +36 28540716
E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Fax: +36 28540715
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mogyorod.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Természetjáró
Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100162019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100162019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent László Kilátó felújítása, Emlékhely építése
Hivatkozási szám: EKR000100162019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása, valamint a Szent László
Emlékhely és Látógatóközpont építése az alábbiak szerint:
1. rész - Szent László Kilátó-Kápolna felújítása: kilátó magassága 14,49 m;
2. rész - Szent László Emlékhely és Látogatóközpont építése: a tervezett épület beépített
alapterülete: 120,69 m2; a hasznos alapterület kb. 99 m2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Szent László Kilátó-Kápolna felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Somlyó-hegy (hrsz: 0198/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása az alábbiak szerint:
Makovecz Imre 2000-ben, egy Milleneumi emlékművet tervezett a Mogyoród külterületén fekvő
Somlyó-hegyre, ami egy kilátót és kápolnát foglal magában; a tervek alapján a kilátó 2002-ben
épület meg. A kilátó külső és belső vakolatát egységesen el kell
távolítani, a fugákat ki kell kaparni. A letisztított felületet az élő mikroorganizmusok elpusztítása miatt
nagynyomású vizes tisztítással kell kezelni. A kifagyott, letöredezett téglákat le kell verni, el kell
távolítani. A hiányzó téglákat szakszerűen, kötésben rakva be kell falazni, javított mészhabarcsba
rakva. A száraz, megtisztított falfelületet előfröcskölő, szulfátálló fröccsvakolattal kell kellősíteni,
majd WTA minősítésű alapvakolattal ellátni. Ezután következik a mohosodás elleni alapozó réteg,
majd impregnálni kell a felületet. Földszint feletti födém: a födém teljes bontása a falban lévő
sárgerendával együtt. A sárgerenda eltávolítása után vasbeton koszorú beépítése szükséges a
falazatban. A földszintről induló lépcsőt egy tartósabb, és Makovecz Imre által is gyakran alkalmazott
megoldással, monolit vasbeton szerkezetű, élére állított tégla járófelületű lépcsőre kell cserélni. A

közbenső szintről induló lépcső megoldása hasonló az eredetihez, de jobb anyagból, keményfából
készítendő. Erkélyek: a korhadt anyagokat eltávolítva, az eredeti terv szerint, az
erkélytartó elemeket a nyílások mellvédjein építendő 15 cm-es vasalt párkányról indítjuk, ahol a
párkányok elmozdulását a falba történő dűbelezéssel akadályozzuk meg. Tetőt tartó oszlopok és a
falhoz való kapcsolatuk tartós megoldása. A falak nem igényelnek külön festést, kivéve a kápolna
belső felületét, amit meszelni kell. A faanyagokat gomba- és lángmentesíteni kell, utána pácolni. A
kilátó magassága 14,49 m.
A jelzett helyen nincsen áramszolgáltatói hálózat. A minimális energiaigény (~0,5kW) biztosítására
napelemes rendszert telepítünk. A napelemeket tartó oszlopokra szereljük, a hozzá kapcsolódó
vezérlő elektronika és akku pakk, illetve az elektromos elosztó egy szabadon álló műanyag
szekrényben kap helyet. A napelemes rendszert (napelemek, tartó oszlopok, vezérlő elektronika
(inverter), akku pakk) csomagban a nyertes vállalkozó szállítja.
A Szent-László Kilátó-Kápolna előtti tisztáson új bio-wc létesül a régi helyett. Továbbá három
pihenőpadot és sütögető helyet alakítanak ki. A kilátó mögötti ösvény mentén lesz négy
akkumulátorra termelő napelem.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a
műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1
fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet
IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető
szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt
nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának
hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb
36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata
(hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 15
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív
gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
II.2.1) Elnevezés: Szent László Emlékhely és Látogatókzp. építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Rózsa utca 2-4. (hrsz: 1114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont felújítása az
alábbiak szerint:
Az épület vasalt beton sávalapot kap, a statikus terv szerint. Szigetelés: talajnedvesség elleni
szigetelések, üzemi – használati víz elleni szigetelések, csapadékvíz elleni vízszigetelések. Az
épület falai jellemzően 25 cm vtg vázkerámia falak. Fedélszerkezet: az épület fa nyeregtetős
szerkezet. Energetikai, szerkezetvédelmi, hőérzeti megfontolásokból az épület falszerkezetét 15
cm expandált polisztirol hab (EPS, vagy azzal egyenértékű) hőszigeteléssel kell ellátni. A tető
25 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A magastetőre cserépfedés kerül a szükséges hóvágó,
hófogó és szellőztető elemekkel. Az oromfal védelméül fémlemez fallefedés készül. Új külső
ablakok, ajtók: hőhídmentes, fehér műanyag tokos kültéri ablak, teraszajtó szerkezet, ablak zárral..
Hidegburkolatok: a vizes helyiségek hidegpadlós kialakítással készülnek. Melegburkolatok: a
kiállítóterembe kerámia burkolat készül. Diszperziós festést kapnak a falak és a mennyezetek. A
lábazat szürke, kent lábazatvakolatot kap. A homlokzatra 15 cm kiegészítő expandált polisztirol hab
(EPS, vagy azzal egyenértékű) rendszerű hőszigetelés kerül, színvakolattal. Az épületek vízellátását
a meglévő vezetékes utcai vízhálózatról látják el, a meglévő bekötéssel. A meglevő vízóraakna
helyére új vízóra akna létesül az utcai jobb oldali telekhatár közelében. A fűtést elektromos hőleadók
oldják meg, ami elektromos hálózatról működik. A szennyvíz továbbra is a meglévő hálózaton
keresztül köt be az utcai gravitációs szennyvízcsatornába.
A gépészeti berendezések, illetve az épületen belüli fogyasztók ellátását a vezetékes hálózatról
biztosítják. Mivel az épületen beruházói igény alapján napelemek kerülnek elhelyezésre, így ad-vesz
mérést kell kialakítani, az áramszolgáltató által elfogadott szabványos szekrényben.
Tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m2, hasznos alapterület kb. 99 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a
műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő
felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet]
szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember,
legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet
IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető
szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő
elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb
36 hónap) 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai
gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 15

3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív
gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében irányadó: A közbeszerzési eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
bármely kizáró ok fennáll, vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. §
(2) bekezdésében és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az
alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő: a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése
szerinti bármely kizáró ok fennáll. b. A
közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében irányadó: A Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, illetve a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a
kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia
kell; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem
tartozását igazolnia kell. A kizáró okokra

a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdésére. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 7. § 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 tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell
eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti
nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i)
pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §ában foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó, illetve
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak
bejegyzésével kapcsolatosan
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, e körülményről
az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: Valamennyi rész esetében irányadó: SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által vezetett ON-LINE
Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére
tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §
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 az eljárás során megkövetelt
alkalmassági követelményeket; az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az
előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg,
alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. §
(2) bekezdésében foglaltak
alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni
köteles.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész esetében
irányadó: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés

szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az
SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül
elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük
a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés
második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában
kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek
alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben mindkét tekintetében a közbeszerzés tárgya (magasépítési munka) szerinti – általános
forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdésében
foglaltakat alkalmassága igazolása során. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján ezen alkalmassági
követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. A benyújtott
nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik az 1. rész tekintetében összesen legalább
13 000 000,- HUF a közbeszerzés
tárgya (magasépítési munka) szerinti, a 2. rész tekintetében összesen legalább 24 000 000,- HUF a
közbeszerzés tárgya (magasépítési
munka) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel. A benyújtott
nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
megállapítására. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
A P/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében
foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11)
bekezdésében foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
7. § 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 az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket;
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért
az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet
kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (2a) bekezdés a) pontjában
foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles
benyújtani az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya

szerinti (1. és 2. rész: magasépítési munka) építési beruházásainak ismertetését tartalmazó
cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (22. § (3) bekezdése)
szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (az építési beruházás
jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (1. rész: az építési
beruházással érintett létesítmény magassága, 2. rész: az építési beruházással érintett létesítmény
alapterülete), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő
másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén valamennyi rész tekintetében köteles benyújtani
azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat
tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát,
akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai
tapasztalatukat (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért)
ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a
képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt
személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés mértékéig bemutatni. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és
szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettségét/képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at,
amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó felelős műszaki vezetői névjegyzékben
és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes;
azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/
nyilatkozatukat. Amennyiben az ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, ugyanazon szakember több
pozícióra is megjelölhető.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § 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 az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira
támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. §
(2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. A benyújtott
nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítására. Folyt. VI.3.12) pontban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (1., 2. rész: magasépítési
munka) egy vagy több teljesített építési beruházással, amely az 1. rész tekintetében legalább
5m magasságú, a 2. rész tekintetében legalább 90m2 alapterületű létesítmény kivitelezésére
(új építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés) vonatkozik. Amennyiben az alkalmasságot igazolni
kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bek. szerint jár el. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való
megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését
is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses
mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ha a nyertes
közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés
oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,
úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az
ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. (1. rész), M/2.1. (2. rész) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 1. részében a magasépítési
szakterület tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai

gyakorlati idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai
gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges,
korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is,
amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MVÉ felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább
az ajánlattételi határidőig) fennáll;
2. rész: M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 2. részében az építménygépészeti szakterület
tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati
idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat
tekintetében elfogadja az MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban
hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉG felelős
műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az
ajánlattételi határidőig) fennáll;
2. rész: M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 2. részében az építményvillamossági szakterület
tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati
idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat
tekintetében elfogadja az MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban
hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉV felelős
műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az
ajánlattételi határidőig) fennáll.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a szerződésben
vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerződésben vállalt (rész)határidőkön belül, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre
jogosult. Mértéke a teljes nettó
szerződéses érték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses érték 20%a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a teljes nettó szerződéses érték 25%-a.
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Kivitelező a Szerződés műszaki
átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát
köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékának a jótállás időtartamát követő 15. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában
nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés
hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell
Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára építési-szerelési munkára
vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítást
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás
fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 1. rész esetén 4M Ft/káresemény, 16M Ft/év, a 2. rész
esetén 8M Ft/káresemény, 32M Ft/év mértéket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással,
magyar

forintban történik a Kbt. 135. § 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30-32/A. §-ban, valamint a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A fizetés abban az időpontban
számít teljesítettnek, amikor a
Kivitelező számlavezető pénzügyi intézménye a vételárat a Kivitelező bankszámláján jóváírja. Megrendelő
az ajánlattevőként szerződő fél pénzügyi ütemterve szerint 4 db részszámlázási lehetőség biztosít a
következők szerint: a Kivitelező által elkészített, a Szerződés mellékletét képező teljesítés-pénzügyi
ütemterv alapján az első részszámlát 20-25%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (az első részszámla
összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői
Díjhoz képest), a második részszámlát 50-55%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (a második
részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra
a Kivitelezői Díjhoz képest), a harmadik részszámlát 70-75%-os Megrendelő általi igazolt készültséget
(a harmadik részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet
megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a negyedik részszámlát pedig (végszámlát) a fennmaradó
munkálatok Megrendelő által igazolt elvégzését követően állíthatja ki a fennmaradó Kivitelezői Díj összegéről
(azaz 3 db részszámla és 1 db végszámla). Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a
Szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő
összeget előlegként biztosítja. Az előleg összege a (vég)számlában kerül elszámolásra, azaz
végszámla esetében a végszámlának az előleg összegével csökkentett összege kerül ténylegesen
kifizetésre a Kivitelező részére. Az
előleg kifizetésére az előlegszámla kiállítását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése szerint kerül sor. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés teljesítése érdekében a(z) (közös)
ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet alapítsanak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) és helye: A meghatalmazó Ajánlatkérő székhelye,
főbejárat.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Mindkét rész esetén: ár szempont fordított arányosítás, 1. minőségi szempont arányosítás
(legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint), 2. minőségi szempont egyenes arányosítás, 3. minőségi szempont
pontkiosztás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: III.1.3) pont folyt.: Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. §
(6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve az M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6)
bekezdése alapján elegendő, ha egyik közös
ajánlattevő megfelel. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott
nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt.
65. § (7) bekezdés második fordulata
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. §. alapján
az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített
ellenőrzéssel érintett.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal
is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges
nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. §
szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm.

VI.4)

rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve
nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; árazott költségvetés (szakmai ajánlat).
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei irányadók.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/.
10. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://
nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell,
melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
12. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.
december 21.).
13. A VI.3.3) pont szerinti konzultáció alatt a helyszíni bejárást ért Ajánlatkérő. Kezdési időpont:
10:00 óra.
14. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

PÜSPÖKI FARM Mezőgazdasági Termelő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6644/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PÜSPÖKI FARM Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36152892
Postai cím: 1. Telep
Város: Tiszapüspöki
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Péter
Telefon: +36 306397219
E-mail: ppk.fungifarm@gmail.com
Fax: +36 12380981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000292582019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000292582019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gombatermesztő farm Gérce 0115/12 hrsz -VP5-413416
Hivatkozási szám: EKR000292582019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés célja egy holland technológián alapuló, 18 termesztő kamrás (18 gombatermesztő
egység X 530m2) ~ 9.550 m2 (épület összes bruttó alapterülete: 5848 m2), kamránként 2 kamion
komposztot befogadó gombatermesztő épületegyüttes létrehozása.
Az eljárás a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 14. § (4) bek. a) pontja alapján a jelen az építési
beruházás műszaki-szakmai tartalma kiterjed az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a
kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre, mivel az Ajánlatkérő nem rendelkezik
végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel.
A beruházás részletes specifikálását, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő
minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre/
szolgáltatásra is tehető megajánlás.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az
eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el tudja végezni,
annak részekre bontása a közpénzekkel való felelős gazd szempontjából az árat feltehetően
drágítaná
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Gombatermesztő farm Gérce 0115/12 hrsz - VP5413416
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45213240-7
71240000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU 9672 Gérce, külterület 0115/12 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés tárgya könnyűszerkezetes gombatermesztő ház ((holland technológián alapuló
18 termesztő kamrás (1kamra=1 termesztő létesítmény), kamránként 2 kamion komposztot
befogadó)) létesítmény komplett, teljeskörű építése, elektromos- és gépészeti kivitelezése (erősés gyengeáramú szerelés, vízellátás, fűtés, gőzellátás, hűtés, légtechnika-szellőzés, csatorna)
kivitelezése, az épülethez tartozó utak és térbeton elkészítése.
A) Tervezési feladat:

Feladat mezőgazdasági területen egy új a fentebb ismertetett paramétereknek megfelelő
könnyűszerkezetes gombatermesztő ház tervezése. A tervezési feladat keretében a létesítmények
felépítéséhez el kell készíteni az engedélyes tervdok., a szükséges szakági tervekkel együtt, oly
módon, hogy az alkalmas legyen az illetékes építésügyi hatósághoz történő engedélyezés céljából
történő benyújtásra. A tervező feladata továbbá a szükséges hatósági egyeztetések, valamint az
engedélyezési eljárás lefolytatása. Az építési engedély megszerzését követően további feladat a
kiviteli tervdok. készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. A kiviteli tervekhez
kötelező az árazott és árazatlan költségvetés készítése főösszesítő, összesítő és szakági összesítő
bontásban.
B) Kivitelezési feladat:
A beszerzés tárgya könnyűszerkezetes gombatermesztő ház kivitelezése, annak holland
technológián alapuló 18 termesztő kamrás (1kamra=1 termesztő létesítmény), kamránként 2
kamion komposztot befogadó létesítmény létrehozása az A) pont szerint elkészült és megrendelő
által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervdok. és jogerős építési engedély alapján. A termesztő
helyiségek könnyűszerkezetes épületben lesznek elhelyezve, az épület a technológiai ajánlat
része. Az épület 18 gombatermesztő egységet fog tartalmazni. Egy gombatermesztő egység
(kamra: 6,9mx37mx4,5m) méretének termőfelülete 530,64 m2, az összes termőfelület nagysága
(18 gombatermesztő egység X 530,64 m2) 9.551,52 m2 (épület összes bruttó alapterülete:
6232,6 m2). A termesztéshez használandó komposztigény hetente: 1 kamrára 48 t, 6 kamrára
288 t. Termesztett gomba éves mennyisége 2400-2600 tonna körül várható. Az épületegyüttes
tartalmaz iroda, pihenő, tároló és szükséges szociális helyiségeket a tervezett 54 főre (kiszolgáló
egység 1202 m2, szociális egység: 306,5 m2). A termesztők helyiségekben fix rögzítésű termesztő
polcokon (melyek horganyzott acélszerkezetek, alumínium oldalelemekkel) 6 szinten történik
a gomba termesztése zárt és tiszta körülmények között. A helyiségeket egy munkafolyosó köti
össze az épület többi részével. A hőenergia és gőz előállítását a gépészeti térben telepített
gázüzemű kazánok biztosítják. Elektromos áram előállításához a hálózati rendszeren túl egy
6,99 kW teljesítményű napelem rendszert kívánunk telepíteni. A projekt keretében tervezett, de
nem elszámolható költség: csarnokép. alapozási, ipari beton, térbeton, szoc. blokk beépítés,
könnyűszerkezetes ép. szerelési díj, acélszerkezet, villanyszerelés, telepi infra (térburkolat, út,
parkoló, rámpa, kerítéskapuk, gázbekötés, vízelvezetés, esővízszikkasztó), továbbá technológiai
gépészeti és elektromos szerelés díjai. A termesztés automatikusan szabályozott ideális termesztő
feltételek mellett folyik. A szükséges mérési adatokat a helyiség klímájáról (széndioxid szint,
páratartalom, stb.) a helyiség különböző pontjain elhelyezett érzékelők szolgáltatják, melyek a mért
adatokat egy számítógépre továbbítják. Minden beállítás és mérés egy pillanat alatt leolvasható a
művezetői irodában elhelyezett kijelzőn, valamint beavatkozással gyorsan módosíthatóak. Kiépül
egy termelést ellenőrző riasztó rendszer is, ami jelez olyan esetben, ha egy vagy több mérés kifut
az optimális zónából. A részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.A
műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az AK min. előírásait
tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre/szolgáltatásra is tehető
megajánlás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min.
0 hónap max. 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
2 Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság M2) a) szakember tekintetében a
minimálisan kötelező 36 hónapon felül (hónapban, egész számban megadva, előny a magasabb,
minimum: 0, maximum: 60) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1801392185
II.2.13) További információ
VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak
korszerűsítése c. felhívás alapján.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását
„a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint kell igazolnia:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alá, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján
a dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával vagy papíralapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan
ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott
Kbt. 62. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt.
3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként
a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak
alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró
okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban
megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt
szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek,

illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6)
bekezdése szerint jár el.
A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a 62. § (1)
bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
esetén Ajánlattevők élhetnek a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: A közbeszerzés tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi
az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint
amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a
dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt.
67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt.
67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy
a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság
igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése
szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja
alapján be kell nyújtania az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- ajánlattevő fizetési számlaszáma(i),
- a fizetési számla/számlák megnyitásának időpontja,
- arra vonatkozó információ, hogy ajánlattevő bármely fizetési számláján volt-e 30 napot meghaladó
sorban állás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított egy
év (12 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A nyilatkozatot a vizsgált időszakban esetlegesen megszűnt számlák tekintetében is be kell nyújtani.
Megszűnt számlák tekintetében annak megszűnését követő bármely keltezésű nyilatkozatot
elfogadja Ajánlatkérő.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. §-ban és 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási
módok helyett.
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen egyenként
vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre P1), elegendő, ha közülük egy felel meg. Az együttes
megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben
meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pénzügyi-gazdasági
alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 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) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a
Kbt. 69. § (6) bek. szerint jár el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben bármelyik fizetési számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az
eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított
12 hónapos időtartamban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a
számlanyitás időpontjától számított időtartamban.
Karakterhiány miatt a M2) "Igazolási módok" pont 2. számú folytatása: 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
függetlenül. 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. 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.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a
Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése
szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.4.
pontja) visszafelé számított 5 évben megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb (magasépítési kivitelezési
munkára) építési beruházásaira vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján
alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia
igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó)
személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés ideje: kezdő és befejező (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap
részletezettséggel)
f) a referenciaszerződés mennyisége (alapterület)
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját
teljesítés szerinti mennyiséget (alapterület) is kéri ajánlatkérő megadni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák,
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági
szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon
kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon
szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak [a)-d)] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy
- a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara
nevéről, elérhetőségéről vagy
- a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Karakterhiány miatt a M2) igazolási módok folytatása a III.2.2. "A szerződés teljesítésével
kapcsolatos feltételek",valamint III.1.2) "Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása"
pontokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított
öt évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti kivitelezésre vonatkozó referencia munkákra vonatkozóan, a szerződést kötő másik fél által
kiállított, és az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolással/igazolásokkal:
• legalább egy db épületek magasépítészeti kivitelezésére vonatkozó referencia munka, amely
munka során az épület legalább 4300 m2 hasznos alapterületű.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag műszaki átadás-átvétellel (teljesítésigazolással) elismert
referenciát fogad el.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi előírásoknak
megfelelő szakemberekkel:
a) legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési
szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV”
építményvillamossági szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
c) legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG”
építménygépészeti szakterület szerinti jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
d) legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és emellett rendelkezik
legalább egy gombafarm esetében technológiai beüzemelésre vonatkozó szakmai tapasztalattal.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető. A megajánlott szakembereknek a szerződés
megkötéséig rendelkezniük kell a fenti jogosultságokkal, ellenkező esetben az Ajánlatkérő elállhat a

szerződés megkötésétől. Ezen alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)
bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Jótállási kötelezettség
b) Jótállási biztosíték
c) Teljesítési biztosíték
d) Késedelmi kötbér
e) Hibás teljesítési kötbér
f) Meghiúsulási kötbér
Jótállási kötelezettség: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) köteles teljes körű, a műszaki átadásátvétel lezárásától számítva a megajánlott (1. számú értékelési szempont), de minimum 24 hónap
időtartamra jótállást vállalni. A jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű
befejezésétől kezdődik.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő hibás teljesítéséből eredő ajánlatkérői igények biztosítékául
jótállási biztosítékot köteles nyújtani, amelynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj 2 %-a. Az okirati formában nyújtott jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő
30. (harmincadik) napig. A jótállási biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a jótállási idő
kezdetének időpontjában köteles nyújtani, és annak a teljes jótállási idő alatt folyamatosan fenn kell
állnia. A jótállási biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja
szerinti formában.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani
az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával
kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 2 %-a. Az
okirati formában nyújtott teljesítési biztosítéknak a teljesítési időszak lejártát követő 30. (harmincadik)
napig. A teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének
napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy
a teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a
Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott teljesítési
véghatáridőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes
ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő
késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5 %-a (azaz nulla egész öt
tized százalék) naponta, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi
kötbér teljes összege nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-át (azaz
tíz százalékát). A kötbér alapja a tartalékkeret nélküli nettó ellenérték.
Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti
szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve
a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret
nélküli nettó teljes vállalkozói díj összegének 0,5 %-a (azaz fél százalék), minden egyes hibás
teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a
(tíz százaléka).
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő
felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére
alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja tartalékkeret nélküli
nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.
134. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben
foglalt (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 13 %-ának (tizenhárom százalékának) megfelelő összeg,

előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes
ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt
legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg az
első kettő részszámlából teljes egészben, és részben a harmadik részszámlából kerül elszámolásra, azaz
levonásra. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.
A nyertes ajánlattevő 19 darab részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be az alább részletezettek szerint:
- az első részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 5 százalékos műszaki készültségét követően;
- a második részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 10 százalékos műszaki készültségét követően;
- a harmadik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 15 százalékos műszaki készültségét követően;
- a negyedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 20 százalékos műszaki készültségét követően;
- a ötödik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 25 százalékos műszaki készültségét követően;
- a hatodik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 30 százalékos műszaki készültségét követően;
- a hetedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 35 százalékos műszaki készültségét követően;
- a nyolcadik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 40 százalékos műszaki készültségét követően;
- a kilencedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 45 százalékos műszaki készültségét követően;
- a tizedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 50 százalékos műszaki készültségét követően;
- a tizenegyedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 55 százalékos műszaki készültségét követően;
- a tizenkettedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 60 százalékos műszaki készültségét követően;
- a tizenharmadik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 65 százalékos műszaki készültségét
követően;
Karakterhiány miatt az ellenszolgáltatás teljesítési feltételei folytatását lásd jelen felhívás III.1.8. "A nyertes
közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet" pontban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását.
Karakterhiány miatt az III.1.7. pont "Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei" pont folytatása:
- a tizennegyedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 70 százalékos műszaki
készültségét követően;
- a tizenötödik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 75 százalékos műszaki
készültségét követően;
- a tizenhatodik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 80 százalékos műszaki
készültségét követően;
- a tizenhetedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 85 százalékos műszaki
készültségét követően;
- a tizennyolcadik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 90 százalékos műszaki
készültségét követően;
- a tizenkilencedik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának
megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 95 százalékos műszaki
készültségét követően;
- a végszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 5 százalékának
megfelelő összegről, valamint a tartalékkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a
szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás-átvételi eljárás

lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárása. Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a
nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki
ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a tartalékkeret nélküli nettó
vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki
ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt
teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámla és a végszámla kifizetése a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
történik. A számla nem határidőben történő kiegyenlítése kapcsán irányadó a Ptk. 6:155 § (1)
bekezdése. Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt.
135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B § alapján fizeti
ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
a Kbt. 135. § (1), (2), (5) és (6) bekezdései. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés
devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció
részét képező szerződés tervezet tartalmazza. A tárgyi építési beruházás vonatkozásában a
1801392185 azonosító számú projekt keretében támogatási igény került benyújtásra, a támogatási
intenzitás 50,000000%. A projekt finanszírozási módja: utófinanszírozás.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Karakterhiány miatt a M2) "Igazolási módok" pont 1.
számú folytatása: Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal:
- a szakember neve, címe,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember
közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
- a jogosultság megszerzéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettség megnevezése (oly módon, hogy
megállapítható legyen az alkalmassági feltételben előírt iskolai végzettség)
- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, a szakember ott betöltött pozíciójának
pontos megnevezése és az adott pozícióban a szakember által ellátott feladat, tevékenység bemutatása
(tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen)
és az M2 a-c) pont szerinti szakemberek esetében annak feltüntetése, hogy mettől (év, hónap) meddig
(év hónap) töltötte be az adott pozíciót, az M2) d) pont szerinti szakember esetében azon gombafarm
megnevezése, ahol a technológiai beüzemelésben részt vett, annak érdekében, hogy a szakember szakmai
tapasztalati ideje, megállapítható legyen.
- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik
a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A
valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult
szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Az M2) pont szerinti szakembereknek a
szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara
nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra
is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az

elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az
ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7), (9)
és (11) bekezdése is.
A M1-M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (321/2015. (X. 30.)
Korm. 39. § (3).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 1). A jelen
beruházás finanszírozása érdekében benyújtott hitelkérelem, 2.) 1801392185 projektazonosító
számú elnyert támogatás kapcsán benyújtott megvalósítási helyet érintő változási igényt elbírálásra.
Részletesen lásd KD-ban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 150 000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10404027-50526889-67741008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT
választása szerint. Részletesen lásd KD-ban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás keretében
bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy
alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: A módszerek a KH útmutatója (KÉ2016.évi147.szám;2016.december21.) és a ME
a Kbt.77.§(1) bek. szerinti útmutatója alapján kerültek meghatározásra.1., 2. részszempont: egyenes
arányosság, 3. részszempont: fordított arányosság
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: A helyszíni bejárás időpontja: 2019.04. 26. (péntek) 11:00 óra.
Találkozás helyszíne: 9672 Gérce, külterület 0115/12 hrsz. Ajánlatkérő az eljárásban nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. AK az eljárás
eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja
az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével kell megtenni. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). Az
ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon
belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor. AK a
322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja,
hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az
építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással
(építés-szerelés biztosítással) (Elvárt minimális kártérítési limitek: minimum 50.000.000 forint/
káresemény és minimum 200.000.000 forint/év. Amennyiben nyertesajánlattevő a szerződés
megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben
őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés
tervezet tartalmazza. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, e-mail:
halasz.anita@otphp.hu;lajstromszám: 00710. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések
esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r., valamint a
322/2015. (X. 34.) Korm. r. előírásai az irányadók. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők
tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít.
AK feltételes közbeszerzést folytat le. Egyben a szerződést felfüggesztő feltételként is előírta. AK az
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. Több
gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), személyükben az ajánlattételi
határidő lejárata után változás nem következhet be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi
közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció
tartalmazza. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett,
üzleti titok (Ptk. 2:47. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.Bármely, az ajánlatban nem magyar
forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő
dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó. Nem magyar
nyelven benyújtott iratok ajánlattevői felelős fordítása csatolandó az ajánlathoz. Az M1-M2 pontok

VI.4)

szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (6725/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25689493
Postai cím: Gyógyfürdő Tér 1.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Őri Ibolya
Telefon: +36 93340100
E-mail: beruhazas@zalakaros.hu
Fax: +36 93340531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalakaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000370352019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000370352019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyhelyi központ 2019
Hivatkozási szám: EKR000370352019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45211350-7

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyógyhelyi fejlesztés 2019
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Kertmozi világítástechnika
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31527260-6

További tárgyak:
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 656/2 hrsz-ú ingatlanon lévő kertmozi világítástechnikai rekonstrukciója.
Világítástechnika és erőátviteli hálózat rekonstrukciója a hozzá kapcsolódó installációs elosztó
berendezésekkel.
Meglévő világítási rendszer megszüntetése, erőátviteli és színpadtechnikai hálózat bontása.
Megmaradó hangosítási rendszer vezetékeinek esztétikus takarása.
Újonnan kiépített nézőtéri, valamint általános használatú helyiségek világításának szerelése.
Színpadtechnikához kapcsolódó erőátviteli csatlakozások felszerelése.
-0.4 kW 0,4 kV villamos elosztó berendezések felszerelése.
- Irányfény, valamint biztonsági világítási hálózat kiépítése.
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, változó
keresztmetszettel: 210 fm
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, változó keresztmetszettel: 1160 fm
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba
vagy kábelcsatornába, változó tömeghatárral: 270 fm
Vezeték összekötők elhelyezése: 550 db
Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben: 200 db
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre: 83 db
Vezetékek összesen: 1640 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági feltétételként előírt M2)a) szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) max. 36 hónap 20
2 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mel.ben nem meghatározott épületszerkezetekre és
az építményekre vállalt jótállás (minimum 36 hónap – maximum 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00004
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: Rendezvénytér
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45112700-2
71421000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 313/1 hrsz., 313/2 hrsz., 313/3 hrsz., és a 312 hrsz. alatti Arborétum területén gyógy- és
egészségpark fejlesztése történik.
sétányok fejlesztése, új sétányok kiépítése, 1028 m2 térburkolat készítés
Kneipp-taposó, mezítlábas ösvény,
napozópark,
ivókút,
futópálya 1,20 m szélességben, összesen 400 m hosszban, egyirányú futásvonallal,
Arborétumban, a sétányok mentén padok, szemetesek és információs táblák kihelyezése,
térfigyelő rendszer kiépítése a fitness park és játszótér területére,
Dísz tér - 261/40 hrsz.
e.bike kerékpártöltő pont, és kerékpártároló kialakítása,
a területen, infó táblák, utcabútorok, illetve a környezetbe illeszkedő növényzettel felfuttatott lugasok
megvalósítása.
A 311/1 hrsz-ú és 288/11 hrsz-ú ingatlan igénybevételével, a jelenlegi sportpálya és edzőpálya
helyén új rendezvénytér kialakítása.
Termál utca szintjén egy alsó tér, tereplépcsőkkel,
az alsó térről felvezető központi lépcső szökőkúttal és az akadálymentes rámpával,
a látogató épület előtt burkolt közösségi tér kialakítása
térburkolat zöldszigetekkel,
a sétaúton és a rendezvénytéren LED-es világítással, pihenőpadokkal,

a színpad előtti hosszabb sáv, mint nagyrendezvények nézőtere, mely kb. 3000 fő befogadására
alkalmas, tördelve használható zöldfelületekkel,
központi parkoló kiépítése (50 férőhelyes, ebből 2 akadálymentes),
a terület DNy-i sarkában földműből szabadtéri körszínpad kialakítása.
Burkolat felület készítése térkő burkolattal, szegélyezéssel: térburkolat 4394 m2 készítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági feltétételként előírt M2)c) szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) max. 36 hónap 20
2 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mel.ben nem meghatározott épületszerkezetekre és
az építményekre vállalt jótállás (minimum 36 hónap – maximum 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár opcióval (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Opció:
Burkolat felület készítése térkő burkolattal, szegélyezéssel: burkolat 2189 m2
2. Opció:
Rendezvénytér támfalak
Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, összesen: 32,85 m2
Vasbetonfal készítése, összesen: 15,97 m3
3. Opció: SUD
Tereprendezés - terepmozgatás - SUD-ok, terepdombok kialakítása: 1 100 m3
geotextil elválasztás az altalajtól: 56 m2
kulé kavicsréteg terítése: 15 m3
gyepszőnyeg terítése: 1 670 m2
porózus homokos talajkeverék: 221 m3
konténeres cserje telepítése: 220 db
lombhullató fa telepítése 14/16 méretben talajjavítással, dréncsövezéssel, karózással: 13 db
gyepesítés a fitnesz park és a rendezvénytér között: 8 600 m2
4. Opció:
Borházak (Pavilonok)
Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, kerti pergolák, meglévő sík alapra: 2 db
ikerborház
5. Opció:
Szökőkút vízgépészet
6. Opció:
Gyalogos fahíd építése
7. Opció:

Sétány, Arborétum
Átvezető sétány kialakítása az arborétum északi részén: 99,6 m2
Térkő: 104,6 m2
8. Opció:
Növénytelepítés:
Konténeres cserje telepítése: 350 db
Lombhullató fa telepítése 14/16 méretben talajjavítással, dréncsövezéssel, karózással: 30 db
Gyepesítés a rendezvénytér zöldszigeteiben: 462 m2
Évelők telepítése: 2 525 db
Fenyőkéreg 5 cm vastagságban évelő- és cserje felületeken: 17 m3
Külön megrendelhető – nem támogatásból megvalósuló – tételek:
Lombhullató fa telepítése 14/16 méretben talajjavítással, dréncsövezéssel, karózással: 28 db
Konténeres cserje telepítése: 148 m2
Figyelmeztető szalag elhelyezése: 400 fm
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2017-00004
II.2.13) További információ
Részhatáridők: 25%-os készültségi fok: 2020. január 31.; 50%-os készültségi fok: 2020. március 31.;
75%-os készültségi fok 2020. május 29.
A 75 %-os részhatáridő magában foglalja az építmények közműcsatlakozásának kiépítését is.
A felhívás II.2.7. pontjában megadott teljesítés kezdési időpontot AK kizárólag a hirdetmény(minta)
feladhatósága érdekében adta meg, az nem irányadó.
II.2.1) Elnevezés: Gyógyhelyi látogató épület – „Zalacarte”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45112700-2
45211350-7
45212300-9
45212321-2
45262690-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 311/1 hrsz-ú sportpálya területén 769,22 m2 alapterületű Gyógyhelyi látogató épület elhelyezése,
valamint a 156,86 m2 alapterületű meglévő öltöző épület részbeni átalakítása és rendeltetésének
megváltoztatása, amelynek legalsó szintjén a színpadi kellékek és raktár, valamint akadálymentes
WC és a fellépők számára öltöző és vizesblokk, az emeleti szinten a fellépők kiszolgáló helyiségei,
valamint nyilvános WC blokk. Az épület északi oldala előtt egy 6x10 méteres fedett színpad
kialakítása.
Látogató épületben többfunkciós tér kialakítása információs pulttal, kávézóval, játszósarokkal,
kiállítóhellyel, ruhatárral
nagyteremhez kapcsolódóan egy depókonyha, mely alkalmas a rendezvények kiszolgálására,
rendezvényhelyiség (szükség szerint megosztható), mobilszínpaddal,
galériaszinten személyzeti öltöző, gépészeti tér, fűtőhelyiség, stúdió, színpadtechnikai háttér
biztosítása,
az előcsarnok légterében tervezett folyosóról a kiállítótér, egyéb rendezvények világítása,
hangosítása.
Színpadlefedés 160,43 m2 alapterületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági feltétételként előírt M2)b) szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) max. 36 hónap 20
2 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mel.ben nem meghatározott épületszerkezetekre és
az építményekre vállalt jótállás (minimum 36 hónap – maximum 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár opcióval (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Audiovizuláis fejlesztés (emelőmotor) beszerzése és telepítése.
Hang- és fénytechnikai rendszer
Külön projektelemként valósul meg, mobil eszközökből, a közbeszerzési műszaki leírás alapján
kialakítva. A rendszerek a rendezvények igényeinek megfelelően konfigurálhatók, ill. kombinálhatók,
elsősorban kis-és közepes technikai igényeket tudnak kiszolgálni. A rendezvénytérbe mennyezetre
függesztett világítási híd kerül, az opció részét képező orsós emelőszerkezettel. A vezérlési
pontokon az alaprajzok szerint fix csatlakozási pontokat kell kialakítani a színpad mellett, a galérián,
az álmennyezetben és az infopultnál. Részükre védőcsövet kell kiépíteni, a dmx és hangvezérlő
kábeleket, valamint csatlakozó dobozok beépítése nem az ajánlattevő feladata.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2017-00004
II.2.13) További információ
Részhatáridők: 25%-os készültségi fok: 2020. január 31.; 50%-os készültségi fok: 2020. március 31.;
75%-os készültségi fok 2020. május 29.
A 75 %-os részhatáridő magában foglalja az építmények közműcsatlakozásának kiépítését is.
A felhívás II.2.7. pontjában megadott teljesítés kezdési időpontot AK kizárólag a hirdetmény(minta)
feladhatósága érdekében adta meg, az nem irányadó.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek
ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

pontját a 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. § 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap
kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
(A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő,
ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába;
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben
foglalt bármely egyéb követelményt,
vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve
a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi
az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás
kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra
vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik

nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel,
hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, az építési beruházás tárgyát,
mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját
(év, hó, nap pontossággal), és helyét, a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő részéről
felvilágosítást adó személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására
szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám MV esetében), vagy a szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében
meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember önéletrajzát és a szakember saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró
körülmény nem áll fenn.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai
tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi
figyelembe, vagyis 1 naptári nap alatt legfeljebb 1 nap szakmai tapasztalat szerezhető. Az szakmai
gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ha az alkalmasság igazolására
bemutatott szakember nem rendelkezik a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg
kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia
kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon
időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek.
Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel
kell megadni!
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a
jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával
igazolható.
Az igazolási módok további leírását a karakterkorlátokra tekintettel az egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:

M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított nyolc éven
belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a
közbeszerzés tárgya szerinti,
a) az 1. rész esetén legalább 1200 fm vezeték és legalább 60 db lámpatest elhelyezését magába
foglaló erősáramú szerelésre,
b) a 2. Rész esetén 4000 m2 térburkolat építésre,
c) a 3. Rész esetén 500 m2 alapterületű épületépítésre és/vagy felújításra
vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített építési referenciával.
Az előírt referenciakövetelményeken belül a mennyiségi követelmények egy referenciával
igazolhatók.
M2) nem rendelkezik
a) az 1. és a 3. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében
meghatározott MV-ÉV vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez
tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel
b) a 2. és 3. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében
meghatározott MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez
tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel,
c) a 2. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott
MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai
gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel,
d) a 3. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott
MV-ÉG vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai
gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel,
e) a 2. Rész esetében legalább 1 fő kertészmérnök, vagy kertépítőmérnök végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki legalább 5 éves parképítési és/vagy fenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
előírtakat, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően 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.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részre vonatkozóan:
Késedelmi kötbér: 1 %/nap maximum a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes
ellenszolgáltatás) 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Az érintett munkarész nettó ajánlati árának 30%-a
Meghiúsulási kötbér: 30 %.
A késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér a meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem érvényesíthető.
Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli
részének megfelelő mértékű, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban.
Jótállás: A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg
az ott nem meghatározott épületszerkezetekre, továbbá az építményekre 36 hónap.
Jótállási biztosíték:

5%. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában.
Egyebekben lásd még szerződéstervezet!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A támogatás intenzitása 98,97 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattevőként szerződő fél a 2. és 3. rész vonatkozásában három részszámlát és egy végszámlát, az 1.
rész esetében egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződéstervezetben meghatározott ütemezés szerint.
A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után van lehetőség. A számlázásra
leigazolt teljesítést követően kerülhet sor.
Előleg: 10 %. Az előleggel az alapberuházás végszámlájából kell elszámolni.
Előlegfizetés: 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (1) bek. szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aiban foglaltakra.
A beruházás 2. és 3. Része az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés
b) pontja alkalmazásában engedély-köteles, az 1. Rész nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
További tájékoztatás karakterkorlátok miatt az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás a Kbt. 68. §, továbbá az
EKR rendelet 15. § (4) bekezdésének megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Karakterkorlát
miatt részletek a További információk pont 10. alpontjában.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. 200.000 Ft, a 2. és 3. (részenként)1.000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749015-15432230-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának igazolását az ajánlatban kérjük benyújtani.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: 1. Az Ajánlati ár (nettó HUF) részszempont esetén fordított arányosítás. 2. A minőségi
részszempontok esetén egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell
jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
2. AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése igen X nem
3. Az ajánlati biztosíték befizetése igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási
megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele,
garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény másolata. A biztosíték igazolásán kerüljön
feltüntetésre az eljárás EKR azonosítója.
4. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési kivitelezésre vonatkozó
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
az 1. rész esetében 100.000 Ft/kár, és 1.000.000 Ft/év,
a 2. rész esetében 10.000.000 Ft/kár, és 50.000.000 Ft/év,
a 3. rész esetében 10.000.000 Ft/kár, és 50.000.000 Ft/év
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Több részre tett ajánlat esetén az értékek a részek
számának megfelelően összeadódnak.
5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön
kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények
tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési
rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. AK a szigorúbban meghatározott
alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1)–M2) alkalmassági feltétel
vonatkozásában.
6. A szerződést az MSZ EN ISO 9001:2015, továbbá az ISO 14001 rendszer vagy azzal
egyenértékű intézkedések szerint kell teljesíteni (további részleteket lásd dokumentációban).
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
8. A Kbt. 75. § (5) bek. alapján az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal
érintett részére kerül megállapításra.

VI.4)

9. A 2. értékelési részszempont esetén AK csak egy szakember szakmai tapasztalatát értékeli.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolására több szakembert ajánl meg, és nem
jelöli meg a részszempontra tett ajánlatra vonatkozó szakembert, az AK az értékelés során azt a
szakembert veszi figyelembe, aki nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az AK a 2. értékelési szempont értékelése során a 36 hónap,
vagy annál kedvezőbb (hosszabb) megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad.
10. AK a Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani és az ajánlatkérő a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja
(feltételes közbeszerzés).
11. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00417).
12. AK a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nemzeti, hirdetménnyel induló nyílt eljárást
folytat le, a Kbt. 117. §-ának szabályait nem alkalmazza.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (6598/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000439992019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000439992019/reszletek
(URL)

x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerz. – közúti biztonsági audit
Hivatkozási szám: EKR000439992019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71600000-4

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére
engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és
üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre:
1. rész: Dunántúl és Pest megye (valamint Budapest) területén lévő projektek köre
2. rész: Tiszántúl és Duna-Tisza köze területén lévő projektek köre
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendeletnek
megfelelően teljesített auditok várható darabszáma:
1. rész tekintetében cca. 25 db (ezek közül cca. 17 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 5 db
közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre; cca. 3 db üzemeltetés korai
szakaszában lévő projektre vonatkozik),
2. rész tekintetében cca. 30 db (ezek közül cca. 19 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 6db
közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre; cca. 4 db üzemeltetés korai
szakaszában lévő projektre vonatkozik).
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: 59476000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Keretszerz. – KBA – 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71600000-4

További tárgyak:

71621000-7

Kiegészítő szójegyzék

71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Megrendelő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére
engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és
üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre:
1. rész: Dunántúl (Győr-Moson-Sopron megye; Vas megye; Zala megye; Komárom-Esztergom megye;
Veszprém megye; Fejér megye; Somogy megye; Tolna megye; Baranya megye) és Pest megye (valamint
Budapest) területén lévő projektek köre
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendeletnek
megfelelően teljesített auditok várható darabszáma: 1. rész tekintetében tervezetten 25 db (ezek közül cca.
17 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 5 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési
projektre; cca. 3 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik).
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. A részletes feladatleírást a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pont szerinti szakember alkalmassági
követelményben meghatározott (szak)területen szerzett szakmai többlettapasztalata hóban kifejezve
(min. 0, max. 9 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 27376000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható. A
szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Lásd a II.2.13) pont 2. alpontja szerint.
II.2.13) További információ 1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs,
lajstromszáma: 01037.
2. Kiegészítés II.2.12) ponthoz: A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl:
IKOP, CEF, TOP, GINOP, VEKOP, ISPA, Interreg
II.2.1)
Elnevezés: Keretszerz. – KBA – 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71600000-4

További tárgyak:

71621000-7
71630000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Megrendelő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére
engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és
üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre:
2. rész: Tiszántúl és Duna-Tisza köze (Nógrád megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Heves megye;
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Hajdú-Bihar megye; Jász-Nagykun-Szolnok megye; Bács-Kiskun megye;
Csongrád megye; Békés megye) területén lévő projektek köre
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendeletnek
megfelelően teljesített auditok várható darabszáma: a 2. rész tekintetében tervezetten 30 db (ezek közül cca.
19 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 6 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési
projektre; cca. 4 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik).
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. A részletes feladatleírást a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pont szerinti szakember alkalmassági
követelményben meghatározott (szak)területen szerzett szakmai többlettapasztalata hóban kifejezve
(min. 0, max. 9 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 32100000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható. A
szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Lásd a II.2.13) pont 2. alpontja szerint.
II.2.13) További információ 1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs,
lajstromszáma: 01037.
2. Kiegészítés II.2.12) ponthoz: A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl:
IKOP, CEF, TOP, GINOP, VEKOP, ISPA, Interreg
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1-2. részek tekintetében:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek (a Kbt. 67. § (1) és (3) bek. alapján) a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”)
17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont
a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni
szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét
képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a
gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben
történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot,
valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre
kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját
megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - teljes árbevételről, valamint a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra
fejlesztéséhez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése) származó árbevételéről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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 a beszámoló, illetve az árbevételről szóló

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben
történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot
valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre
kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat részenként külön-külön kell megtenni.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők, ha:
P/1.:
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozóan, általános forgalmi adó nélkül számított
a) teljes árbevétele
összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész: 25.000.000,- Ft;
2. rész: 30.000.000,- Ft.
b) a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó közúti biztonsági audit
elkészítése) származó árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész: 5.000.000,- Ft;
2. rész: 7.000.000,- Ft.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű
árbevételi előírásnak megfelelnie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
M/1.:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel a 21. § (3) bekezdésének
a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)
befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak
ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő
részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett
tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
M/2.:
Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben), szakmai
tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt
szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz
egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű
másolatát (adott esetben).
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által
ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év,
hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember
az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
áll. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége
és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben

párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az
igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben
történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot
valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre
kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1-2. részek tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
M/1.:
nem rendelkezik összesen a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 6 évben (72
hónapban) befejezett és legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. §-a szerint igazolt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. rész: min. 8 db közúti infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése,
melyek közül min. 5 db gyorsforgalmi út vonatkozásában valósult meg;
2. rész: min. 8 db közúti infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése,
melyek közül min. 5 db gyorsforgalmi út vonatkozásában valósult meg.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági követelmények közül több alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, azaz több részre történő
ajánlattétel esetén ajánlattevőnek elegendő az alkalmassági követelménynek való megfelelést
egyszer igazolnia.
„Közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti, ide
nem értve a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d) pontjában írtakat, míg „gyorsforgalmi
út” alatt 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a) és 2. sz. melléklet I. pontjában foglaltakat
érti.
M/2.:
nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1-2. részek tekintetében:
legalább 1 fő közúti biztonsági auditor, aki rendelkezik:
- a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bek-e szerinti közúti biztonsági auditori képesítés
megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel, továbbá
- rendelkezik legalább 12 hónap közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett szakmai
tapasztalattal, amelyből legalább 2 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési
projektre és 1 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. §
(3) bek-e szerinti végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Ugyanaz a szakember mindkét ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi (egyedi megrend. nettó díjának 2 %-a/naptári nap, max. 20 %), meghiúsulási (egyedi megrend.
nettó díjának 20 %-a, a Szerz. tekintetében a fel nem használt nettó keretösszeg 20 %-a) és hibás teljesítési
kötbér 20 %. Telj. biztosíték (nettó keretösszeg 1 %-a)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A pénzügyi finanszírozás forrása a Szerz. hatálya alatt valamennyi rendelkezésre álló forrás: hazai
forrás, IKOP, CEF, TOP, GINOP, VEKOP, ISPA, Interreg. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), és
(4)-(6) bek-eiben foglaltakra, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ére, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r-re,
a 75/2016. (IV.5.) Korm.r-re és a 37/2018. (XII.28.) ITM r-re. Az ajánlattétel, a szerz., számlázás és
kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Előleget nem biztosítunk.
A feltételek részleteit a Szerz. tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 176/2011.
(VIII.31.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz.,
2016.12.21.) Minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított
arányosítással értékeli.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok
kialakításával folytatja le jelen eljárást. AK a Kbt. Második Részében megh. szabályok szerint jár el a
Kbt. 113. (6), 114. § (2)-(3), (6), bekezdésben foglalt eltérésekkel, ill. az alábbiak szerint:
- az eljárás nyílt, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul.
- az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően
valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával
egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem
állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- alkalmazandó kizáró okok a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok.
- A kiegészítő tájékoztatásra a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok
fennállása esetén.
2) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk megadását.
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val
az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
4) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
5) A közbesz. dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul
és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen,
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az
ajánlattételi határidő lejártáig.
6) AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
7) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban megjelölt szakember a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti érvényes, aktív regisztrációval: KA
8) Ajánlatkérő a keretszerződés hatálybalépését a Dunántúl és Pest megye területére vonatkozó,
illetve a Tiszántúl és Duna-Tisza köze területére vonatkozó meglévő keretszerződései kimerüléséhez
köti (szerződéstervezet 5.1. pontja).
9) AK mindkét rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill.
http://nekszt.hu/tamogatas/.
11) Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A
rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
12) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017.
(XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött keretszerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
13) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer
kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (6750/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyiregyhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434012019/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434012019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04.
Hivatkozási szám: EKR000434012019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45000000-7

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1

Kiegészítő szójegyzék

45212000-6
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. (6019/1 hrsz.; Kállay-kúria)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kétszintes iroda épület részbeni bontása 349,55 m2 hasznos
alapterülettel: alapozás bontása 44,80 m3, vasbeton szerkezetek bontása, 169,20 m3, Tégla falazat és
kémény bontása 173,94 m3.
Közcélú épület felújítása 554,10 m2 hasznos alapterülettel: alapozás 17,60 m, falazás 125 m2, gipszkarton
szerkezetek 691,25 m2, tetőszigetelés 300,25 m2.
Új nyitott, kétszintes árkád építése 64,68 m2: fúrt cölöpalap 1000 mm átmérővel 24,66 m, vasbeton
szerkezetek 51,22 m3, tetőszigetelés 43,75 m2.
Melléképület bontása 130,39 m2 hasznos alapterülettel: alapozás bontása 21,68 m3, vasbeton szerkezetek
bontása 38,32 m3, tégla falazat bontása 39,98 m3, hullámpala bontása 183 m2.
Vályogfalú kerítés bontása, melléképületből megmaradó fal felújítása kerítés céljára.
Térburkolat készítése 782 m2, járdaburkolat készítése 53 m2.
A kiviteli tervekben II. ütem és III. ütem megjelöléssel ellátott beruházási elemek egyaránt a jelen beszerzés
tárgyát képezik.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 20
2 2 Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember magasépítés és/vagy
felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata
(db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1. A teljesítés határideje a II.2.7) pont szerint 200 naptári nap a szerződés
hatályba lépésétől számítva. A szerződés a szerző felek általi aláírással lép hatályba.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a
fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X.30) Korm. rendelet 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés rendelkezései irányadóak. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók
és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 1. § (7) bek.].
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap

alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus
űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok
alkalmazása kötelező (a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozat, valamint a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat)
- a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
az ajánlatkérő 69.§ (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2017. évi 81. szám; 2017. május 19.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.
Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, és legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell
megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),
- mennyiség (m2);
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az
ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (5) bek. rendelkezései).
M2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő
nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. szerinti
pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá,
hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül
a teljesítésbe bevonásra. Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg az AF III.1.3)
M2.a. pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy mely
szakembert kívánja az értékelési szempont tekintetében figyelembe venni (max. 1 fő).
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési
utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11)

bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem
ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű
másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem
szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai
nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai
oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt
példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell
megadni: az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező
ideje (év, hónap pontossággal).
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a III.1.4) 1.3. pont rendelkezései.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek.
rendelkezései.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3)
bek. rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60
hónapban) befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, építési munkák megvalósítására
vonatkozó olyan referenciával, mely(ek) tartalmaztak:
- összesen min. 300 m2 alapterületű épületbontási munkát; és
- összesen min. 350 m2 alapterületű épület felújítási munkát; és
- összesen min. 200 m2 tetőszigetelési munkát; és
- összesen min. 500 m2 térburkolat készítési munkát.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása több referencia mennyiségének (m2)
összevonásával is teljesíthető.
M2.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi
szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel:
- M2.a.
1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti: Építési
szakterület, jelölés: MV-É.
- M2.b.
1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti:
Építménygépészeti szakterület, jelölés: MV-ÉG.
- M2.c.
1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja szerinti:
Építményvillamossági szakterület, jelölés: MV-ÉV.
Ugyanazon szakember több szakterület tekintetében is figyelembe vehető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) További információk pont
folytatása:
1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el – nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend
szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:
1.1. A Kbt. 113.§ (1)-(5) bek. nem kerül alkalmazásra; a Kbt. 113.§ (6) bek. a jelen felhívás
visszavonására is alkalmazandó.
1.2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen felhíváson kívüli KD módosul és
az ajánlattételhez még min. 3 munkanap rendelkezésre áll, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, a módosításról hirdetmény nem kerül feladásra, a módosított KD közvetlenül
az EKR-ben kerül közzétételre. A KD módosításáról ajánlatkérő az EKR útján értesíti valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
1.3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való

megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig
benyújtandóak.
1.4. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési
sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (Ajánlatkérő döntése alapján) az azt követő egy vagy
több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKra vonatkozó további előírások: tárgyi eljárásban nem előírás.
3. A módszerek, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (a VI.3.2)
pont kieg.):
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány. előny a kisebb).
„Garancia” részszempont: relatív (egyenes arány. előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása
0 pont, a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 100 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 24 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli,
azaz már a felolvasólapon is ezt az értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől.
„Szakember” részszempont: abszolút (0db=0pont; 1db=20pont; 2db=40pont; 3db=60pont;
4db=80pont; 5db vagy több=100pont). „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén nyilatkozatban be kell
mutatni:
- a teljesítés kezdő és befejező dátumát (év/hónap);
- hogy a teljesítés a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozott-e;
- a szakmai tapasztalattal érintett projekt rövid bemutatását;
- a betöltött feladatkört.
Csak olyan többlettapasztalat jelölhető meg amely a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik, és
melyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) M2.a. alkalmassági szempontnak
történő megfeleléshez igénybe vett időszakon (pl. a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti, első
magyarországi kamarai nyilvántartásba vétel napját követően megkezdett és befejezett teljesítések).
Fel kell tüntetni azon időszakot, amit a szakember alkalmassága igazolására kíván figyelembe venni
(a két időszak elkülönítése). AK kizárólag az érvényességi küszöb (alkalmassági min. követelmény)
feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket kell rögzíteni.
4. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerinti felelősségbiztosítás mértéke: legalább
50.000.000,- HUF/kár és legalább 100.000.000,- HUF/év.
Ha a szerződéskötés időpontjáig nem áll rendelkezésre a felelősségbiztosítás, az a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt. 131. § (4) bek).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 24 hónap (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok körében
értékelésre kerül, figyelemmel a jelen felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra). Jótállás kezdő időpontja: a
Nyertes Ajánlattevő egységes és teljes körű (minden beruházási elemre kiterjedő) jótállási kötelezettsége
a lezárt Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásának napjától (a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától)
számítódik.
Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes
nettó ellenérték 1%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 30%-a. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó
késedelme esetén Ajánlatkérő (döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést
felmondani, egyidejűleg a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér
ezen esetben nem érvényesíthető).
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30. napot
meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő
jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés
nettó értékének 30%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett írásbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás
esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt – kötbérrel
nem fedezett – kárainak megtérítésére is.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani
és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie.

Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a. A jólteljesítési biztosíték
a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a garanciális
időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani és annak a garanciális időszak lejártának napjáig
kell érvényesnek lennie.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő
részéről biztosíték nyújtásától.
A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak. Ajánlattevő
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt biztosítékot
határidőben rendelkezésre fogja bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen közbeszerzés
alapján megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlatkérő a jelen
eljárás során tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern
Városok Program keretein belül biztosítja (1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat). A finanszírozás
utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség
100,000000 %-a.
Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényel előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy
vég-számla benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be, a szerződés –
tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 5%-ának megfelelő mértékű összegére a Kbt. 135.§
(7) bekezdése alapján. Az előlegszámla vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés időpontja a kifizetés napja, és ezen időpontot kell az
előlegszámlán is feltüntetni.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését a Megrendelő nem teszi függővé a Vállalkozó
részéről biztosíték nyújtásától.
b) az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből
a kifizetett előleg teljes összege levonásra kerül;
c) a második részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be;
d) a harmadik részszámla az építési munkálatok 75%-ának teljesítését követően nyújtható be;
e) a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult
Vállalkozó, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 25%-a.
Teljesítés százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás
során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó
értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a
teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés
igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla
alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése. Irányadóak
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § rendelkezései.
Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenység építési
hatósági engedély-köteles.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2)
bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át elérő
biztosítékot köthet ki.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 2013. évi V. törvény (Ptk.);
c. 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
d. 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).

A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezete
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság létrehozására nincs lehetőség). Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők
esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat
különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
2. III.1.3) M2. pont szerinti valamennyi szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka
alatt köteles rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, releváns MV jogosultsággal/
regisztrációval. Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt.
131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben
az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15. §-ának
(2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt.
68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: „Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás); „Garancia” részszempont: relatív
(egyenes arányosítás); „Szakember” részszempont: abszolút értékelési módszer. Részletek ld.
III.1.4) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani
(olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum, az árazott költségvetés xls formátumban is),
irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.
2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r.
6.§ (1) bek.]
3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása
kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) pont és 41/A.§ (4) bek.
alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.
6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.
7. Folyamatban lévő cégbírósági vált. bej. eljárás esetén a 321/2015. Korm. r. 13.§ irányadó.
8. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat,
mely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
9. 10. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.
11. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.
12. Csatolandó a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 24.§ (1) bek. alapján (SZAKMAI AJÁNLAT):

VI.4)

- árazatlan költségvetés kitöltve (pdf és xls formátumban is);
- AT nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD alapján elvégzi. Ismertetni köteles a KD előírásaitól
esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmakat. Az egyenértékűséget az ajánlatban
igazolni kell (321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (6) bek.).
- a III.1.3) M2.a. pont alapján megajánlott szakember szakmai nyilatkozata (önéletrajz) („0” értéket
meghaladó megajánlás esetén), amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható
(projekt ismertetése, teljesítés helye, betöltött pozíció).
13. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyet a Kbt. vagy a KD
kötelezően előír.
14. A Kbt. 117.§ (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOKat ld.: III.1.4)
pont.
15. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó további rendelkezéseket ld.: III.1.4) pont.
16. A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot ld.: III.1.4) pont.
17. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha
a hiánypótlással az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
18. A III.1.3. M1.-M2. pontja szerinti alkalmassági követ. és igazolási mód a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
19. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255)
20. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül.
21. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a tárgyi eljárás során helyszíni bejárást tart, amelynek
- időpontja: 2019.04.24 Helyi idő: 10:00 óra
- találkozás helye: a II.2.3) pont szerinti teljesítési hely, főkapu.
22. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az
egyenértékűség igazolása AT kötelezettsége.
23. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r.end. 26. §-a szerinti felelősségbiztosítás ld.: III.1.4) pont.
24. A beszerzés tárgyát képező munkák azonos jellege és az azokhoz kapcsolódó egységes
szerződéses feltételek miatt a beszerzés részekre bontása gazdasági szempontból nem lenne
ésszerű, továbbá műszaki és organizációs szempontból sem lehetséges.
25. További részleteket a felhívást kiegészítő KD tartalmaz.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

"BONY-V" Kereskedelmi Betéti Társaság (6655/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "BONY-V" Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41146707
Postai cím: Bercsényi Utca I/I.
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varsányi Attila
Telefon: +36 29570341
E-mail: varsanyi.attila@sonicmirror.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sonicmirror.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://sonicmirror.eu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: visszapillantó tükör gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tükörfűtés gyártó automata célgépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001061512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Automata tükörfűtés gyártó célgép 2 db (Gépegységek felépítése: Fólia lecsévélő egység; Felső
öntapadós ragasztó fólia lecsévélő egység; Alsó ragasztó lecsévélő egység; Csatlakozó helyének lyukasztó
egysége; Lyukasztó egység operátori működtetéssel; Stanc/lézer kivágó egység; Hulladék feltekerő egység;
Végmérő/szigetelő egység)
2. rész: Teszt berendezések
- Klímakamra 1 db
- Sós köd tesztelő 1 db
3. rész: Fiberlézer gravírozó gép 1 db
4. rész: CNC tükörkivágó célgép 1 db
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek berendezések helyszínre történő szállítása, összeszerelése,
beüzemelése, ideértve a 5 munkanap próbaüzemet is, valamint 2 fő kezelőszemélyzet betanítása a
próbaüzem alatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 153781184 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Automata tükörfűtés gyártó célgép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: H-6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Automata tükörfűtés gyártó célgép 2 db
Gépegységek felépítése: Fólia lecsévélő egység; Felső öntapadós ragasztó fólia lecsévélő egység;
Alsó ragasztó lecsévélő egység; Csatlakozó helyének lyukasztó egysége; Lyukasztó egység operátori
működtetéssel; Stanc/lézer kivágó egység; Hulladék feltekerő egység; Végmérő/szigetelő egység

A részletes műszaki leírást a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként csatolt Műszaki
Leírás tartalmazza.
Amennyiben a műszaki tartalom bárhol konkrét megnevezést vagy típust tartalmaz, az kizárólag a műszaki
paraméterek meghatározása céljából történt. Ajánlatkérő elfogad a vele egyenértékű termék megajánlását.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Magyar nyelvű gépkönyv. A 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet szerinti CE tanúsítvány. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek berendezések helyszínre
történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, ideértve a 5 munkanap próbaüzemet is, valamint 2 fő
kezelőszemélyzet betanítása a próbaüzem alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Csatlakozó helyének lyukasztó egysége CNC mozgatású lézer (IGEN/
NEM) 10
2 Stanc/lézer kivágó egység CNC mozgatású lézer (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00163
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Teszt berendezések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: H-6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teszt berendezések
- Klímakamra 1 db
- Sós köd tesztelő 1 db
A részletes műszaki leírást a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként csatolt Műszaki
Leírás tartalmazza.
Amennyiben a műszaki tartalom bárhol konkrét megnevezést vagy típust tartalmaz, az kizárólag a műszaki
paraméterek meghatározása céljából történt. Ajánlatkérő elfogad a vele egyenértékű termék megajánlását.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Magyar nyelvű gépkönyv. A 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet szerinti CE tanúsítvány. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek berendezések helyszínre
történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, ideértve a 5 munkanap próbaüzemet is, valamint 2 fő
kezelőszemélyzet betanítása a próbaüzem alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Klímakamra teszt kamra mérete: min. 40 liter max. 80 liter 10
2 Sós köd tesztelő berendezés teszt kamra mérete: min. 90 liter max. 180 liter 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00163
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fiberlézer gravírozó gép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: H-6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fiberlézer gravírozó gép 1 db
A részletes műszaki leírást a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként csatolt Műszaki
Leírás tartalmazza.
Amennyiben a műszaki tartalom bárhol konkrét megnevezést vagy típust tartalmaz, az kizárólag a műszaki
paraméterek meghatározása céljából történt. Ajánlatkérő elfogad a vele egyenértékű termék megajánlását.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Magyar nyelvű gépkönyv. A 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet szerinti CE tanúsítvány. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek berendezések helyszínre
történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, ideértve a 5 munkanap próbaüzemet is, valamint 2 fő
kezelőszemélyzet betanítása a próbaüzem alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jelölő sebesség: min. 4000 mm/sec max. 7000 mm/sec 10
2 Üveg beadagoló manipulátor léptetőmotoros (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00163
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: CNC tükörkivágó célgép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: H-6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CNC tükörkivágó célgép 1 db
A részletes műszaki leírást a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként csatolt Műszaki
Leírás tartalmazza.

Amennyiben a műszaki tartalom bárhol konkrét megnevezést vagy típust tartalmaz, az kizárólag a műszaki
paraméterek meghatározása céljából történt. Ajánlatkérő elfogad a vele egyenértékű termék megajánlását.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Magyar nyelvű gépkönyv. A 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet szerinti CE tanúsítvány. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek berendezések helyszínre
történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, ideértve a 5 munkanap próbaüzemet is, valamint 2 fő
kezelőszemélyzet betanítása a próbaüzem alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vezérelt tengelyek száma: min. 3 db max. 4 db 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00163
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Automata tükörfűtés gyártó célgép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioDigit Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28370815
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: office@biodigit.hu
Telefon: +36 309909363
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12302275242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 122106307
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 111434920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BioDigit Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28370815
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12302275242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Teszt berendezések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: IMC Ipari, Szerelő, Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16698503
Postai cím: Rigó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
E-mail: baranyai@imckft.hu
Telefon: +36 307803891
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10753077241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15151334
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14055004
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: IMC Ipari, Szerelő, Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16698503
Postai cím: Rigó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10753077241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Fiberlézer gravírozó gép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SOMATECH Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41536544
Postai cím: Seltenhofer Frigyes Utca 2. B. ép.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: info@somatech.hu
Telefon: +36 99510822
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 99510824
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12615838208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10294787
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9527360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SOMATECH Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41536544
Postai cím: Seltenhofer Frigyes Utca 2. B. ép.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12615838208
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: CNC tükörkivágó célgép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SOMATECH Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41536544
Postai cím: Seltenhofer Frigyes Utca 2. B. ép.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: info@somatech.hu
Telefon: +36 99510822
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 99510824
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12615838208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19083967
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18763900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: SOMATECH Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41536544
Postai cím: Seltenhofer Frigyes Utca 2. B. ép.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12615838208
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

4s-2000 kft (6653/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: 4s-2000 kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18734010
Postai cím: Rákóczi Út 102
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Balázs
Telefon: +36 205705004
E-mail: balazs.fodor@4s-2000.hu
Fax: +36 40508331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.4s-2000.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.4s-2000.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés - „Áruk beszerzése 8 önállóan megajánlható részben a „4S-2000”
Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt keretében” tárgyban
Hivatkozási szám: EKR000018982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész tekintetében (1db 5 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése)
2.rész tekintetében (1db Hidraulikus NC horonyhúzó beszerzése)
3.rész tekintetében (1db CNC palást és furatköszörű gép beszerzése)
4.rész tekintetében (1db CNC koordináta mérőgép beszerzése)
5.rész tekintetében (1db Mérőállomás mérőeszközökkel beszerzése)
6.rész tekintetében (1db nagy Y tengelyes CNC eszterga beszerzése)
7.rész tekintetében (6db hagyományos eszterga beszerzése)
8.rész tekintetében (1db közepes Y tengelyes CNC eszterga beszerzése)
Az EKR terjedelmi korlátaira tekintettel jelen pontban közbeszerzés teljes mennyisége nem ismertethető,
a közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
42000000-6 Ipari gépek
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 231632951 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1db 5 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész tekintetében (1db 5 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése):
Műszaki követelmények:

• CE minősítés
• magyar nyelvű dialogprogramozás
• magyar nyelvű képernyő kezelőfelület
• gépágy anyaga: öntvény
• szerszámbemérő
• forgácskihordó
• döntött munkasík programozás (pl: G68.2) vagy azzal egyenértékű
• Szerszámfelfogás rendszer: BT40 vagy SK 40
• a tárgyasztal kivitele: bölcsös
szimultán tengelymozgás minimum: 3+2
szerszám hűtőegység nyomás minimum (bar): 15 bar
főorsó maximális fordulatszáma minimum: 12000 f/perc
főorsó maximális teljesítménye minimum KW: 11 KW
gyorsjárati mozgás Z tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás X tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás Y tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás forgó (C) tengely minimum: 6 1/min
gyorsjárati mozgás billenő (A) tengely minimum: 6 1/min
X tengely mozgástartománya minimum: 350 mm
Z tengely mozgástartománya minimum: 400 mm
Y tengely mozgástartománya minimum: 450 mm
forgó (C) tengely mozgástartománya minimum: 360˚
billenő (A) tengely mozgástartománya minimum: 115°(-5°+110°)
asztalterhelhetőség kg minimum: 200 kg
asztalméret átmérőbe minimum: 350 mm
szerszámtartók száma minimum: 30 db
orsón keresztüli hűtés (bar) minimum: 15 bar
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 16 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db Hidraulikus NC horonyhúzó beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.rész tekintetében (1db Hidraulikus NC horonyhúzó beszerzése):
Műszaki követelmények:
• CE minősítés
• magyar nyelvű képernyő kezelőfelület
külső manuális körasztal átmérője minimum: 350 mm
vágási horonyszélesség tartomány: 2-20 mm
vágóerő minimum (N): 5900 N
asztal terhelhetőség minimum: 9500 kg
vágási horonyhossz minimum: 290 mm
vágási furatátmérő tartomány: 10-340 mm
derékszög felismerő rendszer legalább kétcsatornás
vágási sebesség minimum: 16 m/perc
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 16 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db CNC palást és furatköszörű gép beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42637000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III.rész tekintetében (1db CNC palást és furatköszörű gép beszerzése):
Műszaki követelmények:
• CE minősítés
• magyar nyelvű dialogprogramozás
• magyar nyelvű képernyő kezelőfelület

• gépágy anyaga: ásvány alapú gépágy
• szikrafelismerő rendszer
csúcstávolság minimum: 1000 mm
csúcsmagasság minimum: 175 mm
X tengely úthossz minimum: 280 mm
Z-tengely úthossz minimum: 1100 mm
mérőrendszer X- és Z-tengelyen minimum: 0,0001 mm
B-tengely pozícionálása maximum: 3°
B-tengely mozgatástartománya minimum: -15/+195°
külső köszörűkorong orsó teljesítménye minimum KW: 7,5 KW
köszörűkorong átmérője minimum: 500 mm
köszörűkorong vágási sebessége minimum: 40 m/s
furatköszörű orsó fordulatszáma minimum: 35000/perc
tárgyorsó fordulatszám-tartománya minimum: 1-600perc
papírszűrős emulziótartály kapacitása minimum: 350 L
tárgyorsó befogási rendszere minimum: MK5
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 40 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db CNC koordináta mérőgép beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV.rész tekintetében (1db CNC koordináta mérőgép beszerzése):
Műszaki követelmények:
• CE minősítés
• magyar nyelvű mérőszoftver
• motorosan indexálható mérőfej legalább 5 tengelyes
• rezgéscsillapítás a munkaasztal alatt
• munkaasztal alapanyaga gránit

• pneumatikus kiegyensúlyozó rendszer legalább a Z tengelyen
Mérőgép mérőrendszerének felfekvő alapanyaga: X gránit
Mérőgép mérőrendszerének felfekvő alapanyaga: Y gránit
Mérőgép mérőrendszerének felfekvő alapanyaga: Z gránit
méréstartomány X minimum: 1000 mm
méréstartomány Y minimum: 1500 mm
méréstartomány Z minimum: 800 mm
munkadarab tömege minimum: 1000 kg
mérési pontosság minimum: 2,5+L/350 mm
mérőlecek felbontása minimum: 0,0001 mm
mérési sebesség minimum: 350 mm/s
gyorsulás mérés közben minimum: 800 mm/s
programozható tapintótár tárhely száma minimum: 4 db
tapintókészlet minimum: 20 db
munkaasztal alapanyaga: gránit
munkaasztal munkadarab lefogató furata minimum: M10
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 32 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db Mérőállomás mérőeszközökkel beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V.rész tekintetében (1db Mérőállomás mérőeszközökkel beszerzése):
Műszaki követelmények:
• CE minősítés
• mérőeszközök vezeték nélkül kommunikáljanak
• mérőeszközök kommunikálási rendszere, bluetooth vagy azzal egyenértékű
• mérőeszközök mérési zárt láncot alkossanak
• mérőeszközökhöz adatfeldolgozó szoftver magyar nyelvű

gránitlap mérete minimum: 900x900 mm
gránitlap mérete maximum: 1500x1500 mm
digitális magasságmérő Z méréstartománya minimum: 700mm 1db
kézi digitális érdesség mérő: 1db
gránitlaphoz tartozó asztal, fiókok száma minimum: 3db
mérőhasáb készlet minimum: 87db
digitális tolómérő IP67 150mm BT adatátvitel 1db
digitális tolómérő IP67 300mm BT adatátvitel 1db
digitális mélységmérő IP67 300mm BT adatátvitel 1db
digitális mikrométer IP67 0-30mm BT adatátvitel 1db
digitális mikrométer IP67 30-66mm BT adatátvitel 1db
digitális mikrométer IP67 66-102mm BT adatátvitel 1db
digitális 3 pontos furatmikrométer készlet IP67 BT adatátvitel 6-100 mm
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 16 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db nagy Y tengelyes CNC eszterga beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. rész tekintetében (1db nagy Y tengelyes CNC eszterga beszerzése):
Műszaki követelmények:
• CE minősítés
• magyar nyelvű dialogprogramozás
• magyar nyelvű képernyő kezelőfelület
• gépágy anyaga: öntvény
• programozható szegnyereg
• szerszámbemérő
• forgácskihordó
Szerszám-hűtőegység nyomás minimum (bar): 7 bar

főorsó maximális fordulatszáma minimum: 3250 1/min
főorsó maximális teljesítménye minimum KW: 15 KW
gyorsjárati mozgás Z tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás X tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás Y tengely minimum: 10 m/min
X tengely mozgástartománya minimum: 215 mm
Z tengely mozgástartománya minimum: 1155 mm
Y tengely mozgástartománya minimum: 100 mm
revolverhelyek száma minimum: 12 db
rúdanyag főorsó átersztő átmérő minimum: 76 mm
esztergálható hossz minimum: 1054 mm
Legnagyobb esztergálható átmérő minimum: 340 mm
elforduló átmérő az ágy felett minimum: 700 mm
hajtott szerszám fordulatszáma minimum : 4000 1/min
hajtott szerszám teljesítménye minimum KW: 5.44 kW / 20 Nm
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 16 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 6db hagyományos eszterga beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII.rész tekintetében (6db hagyományos eszterga beszerzése):
Műszaki követelmények:
Mennyiség: 6 db
• CE minősítés
• legalább 3-pofás tokmány
• síktárcsa
• állóbáb
• mozgóbáb

• hűtőanyag-berendezés
• kihúzható forgácstálca
• védőberendezés szerszámtartónál
• tokmányvédő
• géplámpa
• lábpedál fékfunkcióval CE-szerint
• motor mágneses fékkel CE-norma szerint
• 3 tengelyes digitális útmérőrendszer
• cserekeréksor
csúcstávolság minimum 900 mm
csúcsmagasság minimum 170 mm
elforduló átmérő az ágy felett 350 mm
elforduló átmérő mélyítésben 480 mm
orsófurat minimum 45 mm
fordulatszám tartomány legalább 70-1800 f/perc
hossz-szán előtolás tartománya legalább 0,05 - 1,35 mm/ford
keresztszán előtolás tartománya legalább 0,014 - 0,35 mm/ford
metrikus menetvágás tartomány legalább 0,4-7,0 mm
collmenet menetvágás tartomány legalább 4 - 56 Gg/1“
szegnyereg átmérő minimum 40 mm
szegnyereg tartomány minimum MK4
motorteljesítmény 40% terhelésnél minimum 2,0 KW
tokmány átmérője minimum 200 mm
szerszámtartó szerszámhelyek száma minimum 4 db
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 16 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db közepes Y tengelyes CNC eszterga beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VIII..rész tekintetében (1db közepes Y tengelyes CNC eszterga beszerzése):
Műszaki követelmények:
• CE minősítés
• magyar nyelvű dialogprogramozás
• magyar nyelvű képernyő kezelőfelület
• gépágy anyaga: öntvény
• programozható szegnyereg
• szerszámbemérő
• automata munkadarab-elkapó
• forgácskihordó
• rúdadagoló
szerszám-hűtőegység nyomás minimum (bar): 4 bar
főorsó maximális fordulatszáma minimum: 5000 1/min
Főorsó maximális teljesítménye minimum KW: 15 KW
gyorsjárati mozgás Z tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás X tengely minimum: 30 m/min
gyorsjárati mozgás Y tengely minimum: 10 m/min
X tengely mozgástartománya minimum: 205 mm
Z tengely mozgástartománya minimum: 540 mm
Y tengely mozgástartománya minimum: 80 mm(+/-) 40 mm)
revolverhelyek száma minimum: 12 db
rúdanyag főorsó áteresztő átmérő minimum: 51 mm
esztergálható hossz minimum: 510 mm
esztergálható átmérő minimum: 300 mm
elforduló átmérő az ágy felett minimum: 580 mm
hajtott szerszám fordulatszáma minimum f/perc: 4500 f/perc
hajtott szerszám teljesítménye minimum : 3,7KW /24Nm
rúdadagoló kapacitása hossz minimum: 1500 mm
hidraulikus tokmány minimum átmérő: 6"
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése,
ajánlatkérőnél 2 fő részére 16 órában a gép üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00338 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1db 5 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@ge-co.hu
Telefon: +36 23880757
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23880758
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46229143
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42180950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 1db Hidraulikus NC horonyhúzó beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Galika AG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73000701
Postai cím: Geissbüelstrasse 15
Város: Volketswil
NUTS-kód: CH
Postai irányítószám: 8604
Ország: Svájc
E-mail: info@galika.hu
Telefon: +36 23445730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ00564885
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16096153
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16016075
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Galika AG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73000701
Postai cím: Geissbüelstrasse 15
Város: Volketswil
NUTS-kód: CH
Postai irányítószám: 8604
Ország: Svájc
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ00564885
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 1db CNC palást és furatköszörű gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Galika AG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73000701
Postai cím: Geissbüelstrasse 15
Város: Volketswil
NUTS-kód: CH
Postai irányítószám: 8604
Ország: Svájc
E-mail: info@galika.hu
Telefon: +36 23445730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ00564885
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62761044
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62637125
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Galika AG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73000701
Postai cím: Geissbüelstrasse 15
Város: Volketswil
NUTS-kód: CH
Postai irányítószám: 8604
Ország: Svájc
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ00564885
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: 1db CNC koordináta mérőgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÓD Industrial Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52802070
Postai cím: Présház Utca 5.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.hodasz@hod-industrial.hu
Telefon: +36 208234645
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14320112213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23356950
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22517650
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HÓD Industrial Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52802070
Postai cím: Présház Utca 5.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14320112213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: 1db Mérőállomás mérőeszközökkel beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÓD Industrial Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52802070
Postai cím: Présház Utca 5.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.hodasz@hod-industrial.hu
Telefon: +36 208234645
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14320112213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7870978
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6721677
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HÓD Industrial Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52802070
Postai cím: Présház Utca 5.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14320112213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: 1db nagy Y tengelyes CNC eszterga beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@ge-co.hu
Telefon: +36 23880757
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23880758
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43330444
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41229500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: 6db hagyományos eszterga beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kozma Műszaki Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29335752
Postai cím: Kötő Utca 30
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: webaruhaz@kozmaszerszam.hu
Telefon: +36 203157831
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11318947218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9902088
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9566424
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TST Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38136582
Postai cím: Fémcsőhúzó Utca 181
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14411403243
Hivatalos név: Kozma Műszaki Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29335752
Postai cím: Kötő Utca 30
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11318947218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: 1db közepes Y tengelyes CNC eszterga beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@ge-co.hu
Telefon: +36 23880757
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23880758
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33621253
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30763550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 133.000. EUR
2rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 50.500. EUR
3rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 197.500. EUR
4rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 71.000. EUR
5rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 21.194. EUR
6rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 130.000. EUR
7rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 9.566.424. HUF
8rész nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára 97.000. EUR
Ajánlatkérő a pénzügyi adatokat a Magyar Nemzeti Banknak, az ajánlatok bontásának napján érvényes
hivatalos deviza árfolyamai alapján számította át Magyar Forintra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó
Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, S (5625/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78757745
Postai cím: Palánk 19
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Tiborné
Telefon: +36 209356640
E-mail: fazekasne.gy@csaposuli.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.daszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
Hivatalos név: Fábián András Mezőgazdasági "Szakképzési" Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28055783
Postai cím: Petőfi Utca 5
Város: Lengyel
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozári Zsolt
Telefon: +36 704558512
E-mail: apponyis@gmail.com
Fax: +36 74582513105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
Hivatalos név: Dél-Baranyáért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22421746
Postai cím: Kossuth L. utca 8.
Város: Kémes
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla
Telefon: +36 309360608
E-mail: gyuroknebodi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
Hivatalos név: Villányi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78426115
Postai cím: Dózsa György Utca 14
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Baloghné Szacsuri Ida
Telefon: +36 308261087
E-mail: telfel2@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: AM Dunántúli
Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP rendezvények
Hivatkozási szám: EKR001152522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79952000-2

További tárgyak:
II.1.3) A szerződés típusa

92622000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az „Iskolaközpontú együttműködések megvalósítása” elnevezésű
EFOP-1.3.9-17-2017-00061 és EFOP-1.3.9-17-2017-00048 azonosítószámú projekt keretében tartandó
rendezvények lebonyolítása tárgyában
Ajánlatkérő az alábbi rendezvények szervezését várja el nyertes Ajánlattevőtől:
Sporttevékenységek (sportesemény): 3 alkalommal, 90 fő számára alkalmanként és további 2×14
alkalommal 30 fő számára alkalmanként
Hagyományőrző és kulturális programok: 3 alkalommal alkalmanként 250 fő számára
Jó gyakorlat műhelytalálkozók, tapasztalatcsere programok: 18 alkalommal 15 fő számára alkalmanként,
további 4 alkalommal 15 fő számára alkalmanként és 4 alkalommal 5 fő számára alkalmanként
Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: 2×6 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások: 2×14 alkalommal, 15 fő számára alkalmanként
Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek: 2×14 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Konzorciumi partnerek felkészítése: 2×6 alkalommal, 20 fő számára alkalmanként
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42948600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: EFOP rendezvények
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79952000-2

További tárgyak:
92622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU233 A teljesítés helye: Lengyel, Sellye, Villány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az alábbi rendezvények szervezését várja el nyertes Ajánlattevőtől:
Sporttevékenységek (sportesemény): 3 alkalommal, 90 fő számára alkalmanként és további 2×14
alkalommal 30 fő számára alkalmanként
Hagyományőrző és kulturális programok: 3 alkalommal alkalmanként 250 fő számára
Jó gyakorlat műhelytalálkozók, tapasztalatcsere programok: 18 alkalommal 15 fő számára alkalmanként,
további 4 alkalommal 15 fő számára alkalmanként és 4 alkalommal 5 fő számára alkalmanként
Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: 2×6 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások: 2×14 alkalommal, 15 fő számára alkalmanként
Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek: 2×14 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Konzorciumi partnerek felkészítése: 2×6 alkalommal, 20 fő számára alkalmanként
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M1) szerinti referenciákból származó többlet referenciák száma
(max. további 20 referencia a 30 referencián felül, min 0, max 20 referencia) 20

2 3. Az M2) alkalmassági követelménynek megfelelő, az alkalmassági követelményen felül
megajánlott szakember (min 0, max 2 fő) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00061 és -00048 és -00046
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP rendezvények

Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 203380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42948600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: helyszín, eszközök,
előadók, catering
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Árpádhalom Község Önkormányzata (19359/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Árpádhalom Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35836496
Postai cím: Petőfi Utca 17
Város: Árpádhalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarka Attila
Telefon: +36 63456057
E-mail: polgarmester@arpadhalom.hu
Fax: +36 63456057
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://arpadhalom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap szippantó jármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000565372018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144410-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db kommunális szennyvíziszap szippantó jármű beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19850000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Szennyvíziszap szippantó jármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144410-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6623 Árpádhalom Petofi Sándor utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db kommunális szennyvíziszap szippantó jármű beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállási időn túl vállalt jótállás időszaka (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1831003783
II.2.9) További információ:
A támogatást Vidékfejlesztési Program a VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú, "Egyedi szennyvízkezelés” című
felhívás keretében biztosítja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvíziszap szippantó jármű beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54642467
Postai cím: Iparcentrum 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: jambor.laszlo@m-u-t.hu
Telefon: +36 34573300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34573310
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10526093211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19850000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57056764
Postai cím: Fő Utca 54
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország

E-mail: kozbeszerzes@eurotrade.hu
Telefon: +36 209822644
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34556-651
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10448979211
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 20500000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54642467
Postai cím: Iparcentrum 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10526093211
Hivatalos név: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57056764
Postai cím: Fő Utca 54
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10448979211
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR (6599/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62203593
Postai cím: KASSAI SOR 2
Város: SALGÓTARJÁN
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rideg Éva
Telefon: +36 32521563
E-mail: eva.rideg@bbmk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bbmk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvbeszerzés – 2019
Hivatkozási szám: EKR000093152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

22000000-0

További tárgyak:

22110000-4

Kiegészítő szójegyzék

22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyarországon forgalmazott könyvek és dokumentumok szállítása, eseti megrendelések alapján gyakorolt
lehívási jog szerint, várhatóan mintegy 48 millió HUF -40% értékben (kb. 24.000 darab dokumentum).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Könyvbeszerzés - 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

22000000-0

További tárgyak:

22110000-4

Kiegészítő szójegyzék

22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyarországon forgalmazott könyvek és dokumentumok szállítása, eseti megrendelések alapján gyakorolt
lehívási jog szerint, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, várhatóan nettó 48.000.000
HUF -40% értékben (várhatóan kb. 24.000 darab).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szállítási határidő (munkanap) 5

x Költség szempont – 1 2. Valamennyi dokumentumtípus vonatkozásában a bruttó kiskereskedelmi
árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke, kivéve a 3. értékelési részszempontban külön kiemelt
dokumentumtípusokat (%) 93,41
2 3. A nyelvkönyvek, tankönyvek, zenei CD-k, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok, antikvár dokumentumok,
e-bookok és térképek vonatkozásában a bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény
mértéke (%) 1,59
Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Legjobb ár-érték arány: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont
Ponthatárok: 0,0000-100,0000
Módszer és az ajánlati elemek legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szintje:
Szállítási határidő – 1 munkanap/5 munkanap), Kedvezmény (valamennyi dokumentumtípus) –
38,0000%/50,0000%, Kedvezmény (kiemelt típusok) – 10,0000%/50,0000%: arányosítás
Részletes leírás: KD
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvbeszerzés - 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13651970
Postai cím: Nyugati Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: nagyker@libribookline.com
Telefon: +36 14813535
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12921360242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Líra Könyv Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29709771
Postai cím: Dankó Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10853665242
Hivatalos név: Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13651970
Postai cím: Nyugati Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12921360242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Balatonkenese Város Önkormányzata (5188/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonkenese Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17443104
Postai cím: Béri Balogh Ádám Tér 1
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömör István
Telefon: +36 309462182
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonkenese.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001009662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212300-9

További tárgyak:
45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza régi épület felújítása (8174
Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757.) a meglévő épület energetikai és fűtéskorszerűsítése,
melynek során a homlokzati falak 15 cm hőszigetelést kapnak, a nyílászárók - az eredetivel megegyező
osztással - cserére kerülnek a tetőtérben a szarufák közötti szigetelés készül valamint megvalósul a tető
héjazat cseréje. Ugyancsak a beruházás részét képezi akadálymentes megközelítés és új szociális blokk
kialakítása. Villamos és gépészeti felújítás korszerűsítés is a kivitelezési feladatok közé tartozik.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenységet foglal magába.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 88004093 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Kúltúra Háza felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 757 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza épület felújítása (hasznos alapterülete
392,76 m2, a hozzá tartozó fedett terasz 33,2 m2), a 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz.
757. szám alatt található meglévő épület energetikai és fűtéskorszerűsítése, a homlokzati falak 15 cm
hőszigeteléssel történő ellátása, a nyílászárók cseréje - az eredetivel megegyező osztású fóliázott műanyag
ablakra.
A tetőtérben a szarufák közötti szigetelés javítása, szükséges helyeken cseréje, valamint a tető héjazat
cseréje. Belső burkolatok cseréje, belső terek festése. Gépészeti felújítás mozgáskorlátozott WC
kialakításával, fűtés felújítás, szellőzés építés. Elektromos rendszer felújítása korszerűsítése. A felújítás
során az épület akadálymentesítését is biztosítani kell.

A kivitelezési munkák részletes műszaki leírását, a vonatkozó mennyiségi adatokat, a részletes –
az ajánlatban beárazva benyújtásra előírt – árazatlan költségvetést az Ajánlatkérési közbeszerzési
dokumentum tartalmazza, melyet Ajánlatkérő elektronikusan bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő egyenértékű megajánlásokat elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A minimálisan meghatározott jótállási időhöz (12 hónap) képest többlet
jótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap max. 36 hónap) 15
2 A teljesítési határidőnél rövidebb teljesítési határidő vállalása napokban (min.0 max. 60 nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (nettó Ft-ban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Színpad átépítése
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757. telken
az emeleten lévő színpad tartószerkezetig visszabontása és új játszó felület kialakítása 54.4 m2
felületen.
2 Emeleti feljáró lépcső átalakítása
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza épület felújítása során
(8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757.) a meglévő emeleti feljáró lépcső burkolat
módosítása, átalakítása. Korlát és karzatrendszer cseréje üvegbetétes fém korlátra.
3. Emeleti szint légtechnikai és klimatizálási módosítása
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza épület felújítása (8174
Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757.) régi épület emeleti szintjének korszerű
klimatizálásának megoldása, tervezéssel együtt.
4. Kültéri burkolatok készítése
Átépítésre kerül a Bakó utca felőli járda és rézsűs feljáró, a csatlakozó járdák zökkenés mentes térkő
burkolattal. Bevezető járda építése szélessége: 1,5 m, hossza: 27,2 m. teljes hosszon beton térkő
burkolat.
Ajánlatkérő a fenti munkarészeket opcionálisan kéri megajánlani. Az ajánlattétel a dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott költségvetési kiírások szerint történik.
Ajánlatkérő az opciók teljes vagy részleges lehívásáról a rendelkezésére álló fedezet tekintetében
dönt, a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül. Ajánlatkérő fenntartja magának a
jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós tételek
elvégzésére az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel köteles,
amennyiben az opcionális műszaki tartalom megrendelése a szerződés hatálybalépését követő
60 napon belül megtörténik. Az opcionális műszaki tartalom Ajánlatkérő általi megrendelése és
nyertes ajánlattevő általi teljesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti opció gyakorlásának
minősül, mely nem vonja maga után a Szerződés kétoldalú módosítását és a Kbt. 141. § (7)
szakaszban rögzített kötelezettséget.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kúltúra Háza felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém

NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiesfiakft@kutiesfiakft.hu
Telefon: +36 88444751
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88426493
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88004093
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés,
gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
Hivatalos név: Ada-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98936227
Postai cím: Tüzér Utca 71/1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11528029219
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (2374/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63351622
Postai cím: Rákóczi Út 5
Város: Biharnagybajom
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szitó Sándor
Telefon: +36 54472021
E-mail: biharnagybajomonkormanyzat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.biharnagybajom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.biharnagybajom.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac és Egészségház fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001162602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "Piac és egészségház fejlesztése Biharnagybajomban" projekt keretében az alábbi építési munkák
kerülnek megvalósításra:
1. rész: Egészségház kialakítása
2. rész: Piaccsarnok kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107763983 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Egészségház kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4172 Biharnagybajom Kossuth Lajos u. 3. Hrsz.: 713.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás (egészségház) a Biharnagybajom, Kossuth Lajos utca 3. sz. alatti körzeti orvosi
átalakítása-felújítása és új épületszárnnyal történő bővítése.
Az új épületrészben (~nettó alapterület: 180 m2) a település két körzeti orvosi rendelője közös váróval, a
meglevő épületben a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő helyezkedne el.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű

termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az orvosi rendelő illetve tanácsadóban dolgozók részére beteg és egészséges oldalon egyaránt vizesblokk
épül öltözőkkel.
A beteg oldal orvosi bejárata a beteg bejárattól elkülönített.
Az akadálymentes megközelítés biztosított.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, M1) pont szerinti szakember
magasépítési munkák területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min. 0 hónap , maximum
36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005
II.2.9) További információ:
Jelen közbeszerzési eljárás feltételes:a mérföldkövek vonatkozásában valamint a műszaki tartalom
vonatkozásában változásbejelentés szükséges/van folyamatban és az eljárás becsült értére tekintettel
többletforrás válhat szükségessé. Ekkor a vállalkozási szerződés hatálybalépésnek napja a Megrendelő
általi Vállalkozó felé történő pozitív támogatói döntésekről szóló értesítést követő 3. munkanap.
II.2.1)
Elnevezés: Piaccsarnok kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Biharnagybajom, Rákóczi Ferenc u. 2. hrsz: 12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütemben ~ 204 m2 nettó alapterülettel az új piaccsarnok és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek (előtér,
vizesblokk..), valamint a meglévő épületben a piacvezető iroda (~ 41 m2 nettó alapterülettel) készülne el
(pályázattal támogatott építés).
II. ütemben a meglévő épületben az üzletek kialakítása (a tetőszerkezet átalakításával – felújításával együtt)
történne (nem a pályázat része).
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, M1) pont szerinti szakember
magasépítési munkák területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min. 0 hónap , maximum
36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 1.1.3-15-HB-2016-00006
II.2.9) További információ:
Az eljárás feltételes: a mérföldkövek vonatkozásában valamint a műszaki tartalom vonatkozásában
változásbejelentés szükséges, valamint az eljárás becsült értére tekintettel többletforrás válhat szükségessé.
Ekkor a vállalkozási szerződés hatálybalépésnek napja a Megrendelő általi Vállalkozó felé történő pozitív
támogatói döntésekről szóló értesítést követő 3. munkanap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Egészségház kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62124890
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: capitalsolutionkft@gmail.com
Telefon: +36 203916766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14053764242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66966095
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62124890
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14053764242
Hivatalos név: ABAMIX MIXX Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22392723
Postai cím: Kolónia Utca 25
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11747673209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Piaccsarnok kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62124890
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: capitalsolutionkft@gmail.com
Telefon: +36 203916766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14053764242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40797888
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62124890
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14053764242
Hivatalos név: ABAMIX MIXX Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22392723
Postai cím: Kolónia Utca 25
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11747673209
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Fele (1583/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Billenőplatós gépjárművek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001059852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34134000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Billenőplatós gépjármű szállítása I.
Közbeszerzés mennyisége: 1 db billenőplatós gépjármű. Első forgalomba helyezés: 2007. vagy annál
későbbi időpont. Az
Ajánlatkérő elfogadja új gépjármú megajánlását is. A beszerzendő járművek részletes leírását a
közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
2. rész: Billenőplatós gépjármű szállítása II.
Közbeszerzés mennyisége: 1 db billenőplatós gépjármű. Első forgalomba helyezés: 2014. vagy annál
későbbi időpont. Az
Ajánlatkérő elfogadja új gépjármú megajánlását is. A beszerzendő járművek részletes leírását a
közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42402000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Billenőplatós gépjármű szállítása I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34134000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Billenőplatós gépjármű szállítása I.
Közbeszerzés mennyisége: 1 db billenőplatós gépjármű. Első forgalomba helyezés: 2007. vagy annál
későbbi időpont. Az

Ajánlatkérő elfogadja új gépjármú megajánlását is. A beszerzendő járművek részletes leírását a
közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Minőségi kritérium (a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet szerinti
környezetvédelmi és energetikai hatások) 6
2 1.1. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: liter/100 km) 1
3 1.2. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) 1
4 1.3. Nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
5 1.4. CO kibocsátás (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
6 1.5. Nitrogén oxidok (NOx) (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
7 1.6. Részecske kibocsátás (PM) (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
8 2. Terhelhetőség (megengedett legnagyobb össztömeg és önsúly különbsége) (kg) 2
9 3. Jótállás időtartama az alvázra és felépítményre hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24
hónap) 2
10 4. Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítva (naptári nap, min 8 nap max 120 nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft) Súlyszám - 120
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár értékelési szempontja és a minőségi kritériumok 1.1-1.6. részszempontjai esetében a
fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempontja esetében az egyenes arányosítás, a 3., és 4. értékelési
részszempontja kapcsán az arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés szerinti alsó és felső ponthatár:
0-10 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Billenőplatós gépjármű szállítása II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34134000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Billenőplatós gépjármű szállítása II.
Közbeszerzés mennyisége: 1 db billenőplatós gépjármű. Első forgalomba helyezés: 2014. vagy annál
későbbi időpont. Az
Ajánlatkérő elfogadja új gépjármú megajánlását is. A beszerzendő járművek részletes leírását a
közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Minőségi kritérium (a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet szerinti
környezetvédelmi és energetikai hatások) 6
2 1.1. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: liter/100 km) 1
3 1.2. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) 1
4 1.3. Nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/kWh) (WHSC szerint) 1

5 1.4. CO kibocsátás (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
6 1.5. Nitrogén oxidok (NOx) (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
7 1.6. Részecske kibocsátás (PM) (mg/kWh) (WHSC szerint) 1
8 2. Terhelhetőség (megengedett legnagyobb össztömeg és önsúly különbsége) (kg) 2
9 3. Jótállás időtartama az alvázra és felépítményre hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24
hónap) 2
10 4. Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítva (naptári nap, min 8 nap max 120 nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft) Súlyszám - 120
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár értékelési szempontja és a minőségi kritériumok 1.1-1.6. részszempontjai esetében a
fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempontja esetében az egyenes arányosítás, a 3., és 4. értékelési
részszempontja kapcsán az arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés szerinti alsó és felső ponthatár:
0-10 pont.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Billenőplatós gépjármű szállítása I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: marketing@seres.hu
Telefon: +36 301900372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23242000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Billenőplatós gépjármű szállítása II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: marketing@seres.hu
Telefon: +36 301900372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19160000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Csurgó Város Önkormányzata (6802/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csurgó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84599061
Postai cím: Széchenyi tér 2.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csók Eszter
Telefon: +36 82471388
E-mail: cse.terseg@csurgo.hu
Fax: +36 82471095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csurgo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csurgo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csurgó Interreg II.
Hivatkozási szám: EKR000958862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
HUHR/1601/2.1.2/0011 azonosító számú INTERREG V–A Magyarország–Horvátország együttműködési
program 2014-2020 „Preradović and Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border
area” (Preradović and Csokonai) című projekt keretében tervezett Csurgó, Rákóczi utca hrsz.: 14 szám alatti
meglévő épület átalakítása, Csokonai múzeum és filmszínház kialakítása, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113183380 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Csurgó INTERREG V - A - HUHR/1601/2.1.2/0011
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39120000-9

További tárgyak:

44230000-1
45210000-2
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45261300-7
45261400-8
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5

Kiegészítő szójegyzék

45410000-4
45420000-7
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8840 Csurgó, Rákóczi utca hrsz.: 14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás főbb műszaki paraméterei:
Északi épület: A 18. sz helyiségben színház, illetve moziterem kerül kialakításra székekkel berendezve
cc 120 fő részére. A 18. sz helyiségben színpad kerül beépítésre a nagy terem keleti oldalán 4,8m
szélességben, déli oldalon min 1,10 széles átjárást biztosítva az öltözők felé. A 18. helyiségben mobil
széksorok kerülnek beépítésre annak érdekében, hogy a helyiséget egyéb rendezvények megtartására is
lehessen használni. Az újonnan kialakított színpad mögött öltözők és vizesblokkok kerülnek kialakításra a
volt raktár helyiségből, oly módon, hogy a meglévő padlórétegrendet teljesen el kell bontani és új hőszigetelt
talajon fekvő padlóréteg kerül kialakításra bitumenes vízszigeteléssel a tervek szerint. A nagyterem és
az öltöző közötti ajtó áthelyezésre kerül a déli oldalra. A 18. helyiség ablakaira árnyékoló rolók kerültek
betervezésre a fal belső síkjára. Gépi szellőzés illetve hűtés került betervezésre a 18. nagyteremben. Gépi
szellőzés illetve hűtés került betervezésre a 01. díszterembe. Kiemelt világítás került betervezésre a 01.
díszteremben a kiállítás funkcióhoz.
Keleti épület: Az épület nyitott részén a déli oldalon a 24. számú helyiségből bemutató helyiség kerül
kialakításra, oly módon, hogy a meglévő padlórétegrend elbontásra kerül és helyére hő és vízszigetelt
padló kerül a meglévő téglaburkolat újra hasznosításával, valamint a helyiség fölötti mennyezet utólagos
hőszigetelést kap. A 24. számú helyiségben a meglévő rácsok mögé új fa nyílászárók kerülnek beépítésre
melyek fényvédő fóliával vannak ellátva. A 23. számú helyiség meglévő nyílászáróira fényvédő fóliát
terveztünk be. A 24. helyiségben fűtés kerül kialakításra a meglévő rendszer bővítésével. A 23 és 24
helyiségekben hűtési rendszer kerül kiépítésre valamint kiemelt világítás került be a bemutatásra kerülő
tárgyak részére.
ÉPÜLET ÉS TELEKADATOK:
Telek címe:. 8840 Csurgó
Hrsz.: 14
Övezeti besorolás: Vt-11
Beépítés módja: Szabadonálló
Beépíthetőség: Max. 40 %
Épületmagasság: 3,7 m (max. 8,0 m)
Min. zöldfelületi arány 1733 m2 35% (min. 30%)
Telek területe: 4899 m2
Beépített alapterület összesen: 1371 m2
Beépítettség: 28% < 40%
Fsz. padlóvonal: +0,00 m
Épületmagasság: Nem változik! (3,7 m)
Hasznos alapterület: 1003,30 m2
Telek közművei: Az épület minden közművel el van látva új közműrákötés nem készül.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, további részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 2. Az alkalmassági követelmény (M2) tekintetében bemutatott személyi állomány (szakember)
többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák irányításában (min.0, max.36
hónap) 1

Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0011 azonosító számú INTERREG V-A
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama (II.2.7) a mindkét fél általi aláírással, várhatóan az összegezés kiküldését követő 11.
naptól kezdődik.
Részajánlattétel kizárásának indoka: A feladat egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása
nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24529 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csurgó INTERREG V - A - HUHR/1601/2.1.2/0011
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94053265
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: konzultaxkft@gmail.com
Telefon: +36 306420585
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 121479000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113183380
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti
munkák, Épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94053265
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
Hivatalos név: KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53728463
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 84/A.
Város: Pogányszentpéter
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14620797214
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dorog Város Önkormányzata (6735/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37450872
Postai cím: Bécsi Út 79-81
Város: Dorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartl Ildikó
Telefon: +36 33431299
E-mail: bartl@dorog.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dorog.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Zrínyi Iskolában Dorogon
Hivatkozási szám: EKR000241982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Energetikai korszerűsítése a Zrínyi Ilona iskolában Dorogon építés-szerelés kivitelezés a TOP-3.2.1-15KO1-2016-00019 projekt
keretében: a bejárati rész átépítése, 2.245 m2 homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése, 910 m2 lapostető
szigetelése, 155 db ablak csere, 10 db külső ajtó csere, 3 db belső ajtó beépítése, 84 db napelem modul
telepítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 221511306 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Zrínyi Iskolában Dorogon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2510 Dorog, Bécsi út 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítése a Zrínyi Ilona iskolában Dorogon építés-szerelés kivitelezés a TOP-3.2.1-15KO1-2016-00019 projekt
keretében: a bejárati rész átépítése, 2.245 m2 homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése, 910 m2 lapostető
szigetelése, 155 db ablak csere, 10 db külső ajtó csere, 3 db belső ajtó beépítése, 84 db napelem modul
telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata naptári
hónapokban,0 és 24 hónap között értékelve 15

2 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva,
naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap között
értékelve) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj nettó Ft Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Zrínyi Iskolában Dorogon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65903843
Postai cím: Kertész Utca 13
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.vargafuvar@gmail.com
Telefon: +36 303432906
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12873717211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 214741950
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 221511306
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59641182
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211
Hivatalos név: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65903843
Postai cím: Kertész Utca 13
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12873717211
Hivatalos név: Cz Építő Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32212767
Postai cím: Kossuth L. Utca 71
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11479949211
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dorog Város Önkormányzata (6740/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37450872
Postai cím: Bécsi Út 79-81
Város: Dorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartl Ildikó
Telefon: +36 33431299
E-mail: bartl@dorog.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dorog.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000242602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A dorogi Zrínyi Ilona Általános iskola tetőfelújítása: 850 m2 cserépfedés bontása és új cserépfedés
kialakítása, az eresz cseréjével, és új villámhárító rendszer kiépítésével együtt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75589275 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2510 Dorog, Bécsi út 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A dorogi Zrínyi Ilona Általános iskola tetőfelújítása: 850 m2 cserépfedés bontása és új cserépfedés
kialakítása, az eresz cseréjével, és új villámhárító rendszer kiépítésével együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata naptári hónapokban
0 és 24 hónap között értékelve 15
2 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva,
naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap között
értékelve) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj nettó Ft Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65903843
Postai cím: Kertész Utca 13
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.vargafuvar@gmail.com
Telefon: +36 303432906
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12873717211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 76767256
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75589275
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65903843
Postai cím: Kertész Utca 13
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12873717211
Hivatalos név: VIÉPSZERK Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83190694
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14934337241
Hivatalos név: Cz Építő Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32212767
Postai cím: Kossuth L. Utca 71
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11479949211
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dunakeszi Város Önkormányzata (6719/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Samu
Telefon: +36 27542800
E-mail: nemeths@dunakeszi.hu
Fax: +36 27341208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ÚjBölcsődeiÉsÓvodaiTelephelyLétesítésDunakeszinII.
Hivatkozási szám: EKR000317782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Új bölcsődei és óvodai telephely létesítése Dunakeszin – II. ütem Óvoda építése” kivitelezési szerződés
keretében
"Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin" (VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00052)
Mennyisége (tájékoztató jelleggel), a tárgyalás(ok) során még módosításra- pontosításra kerülhet a műszaki
tartalom:
Új, 4 csoportos óvoda építése: 4 csoportszoba, 4 gyermekmosdó, 4 gyermeköltöző, egyéni fejlesztőszoba,
irodák, nevelőtestületi szoba, tornaszoba, többcélú nagyterem, szertárak, szülői fogadó, orvosi szoba
elkülönítővel, férfi- női személyzeti öltöző vizesblokkal, szülői akadálymentes WC, mosókonyha, gépészeti
terek, melegítőkonyha kiegészítő helyiségekkel, raktárak, étkező.
Kerti melléképület helyiségei.
Kerékpártároló, kerti játéktároló, műhely, kukatároló.
Óvoda és a kerti melléképület építése.
Nettó óvoda alapterület (terasz nélkül): 1040,16 m2
Nettó kerti melléképület alapterület (terasz nélkül): 48,02 m2
Terasz terület: 230,49 m 2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 758614456 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: ÚjBölcsődeiÉsÓvodaiTelephelyLétesítésDunakeszinII.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Új bölcsődei és óvodai telephely létesítése Dunakeszin – II. ütem Óvoda építése” kivitelezési szerződés
keretében

"Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin" (VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00052)
Mennyisége (tájékoztató jelleggel), a tárgyalás(ok) során még módosításra- pontosításra kerülhet a műszaki
tartalom:
Új, 4 csoportos óvoda építése: 4 csoportszoba, 4 gyermekmosdó, 4 gyermeköltöző, egyéni fejlesztőszoba,
irodák, nevelőtestületi szoba, tornaszoba, többcélú nagyterem, szertárak, szülői fogadó, orvosi szoba
elkülönítővel, férfi- női személyzeti öltöző vizesblokkal, szülői akadálymentes WC, mosókonyha, gépészeti
terek, melegítőkonyha kiegészítő helyiségekkel, raktárak, étkező.
Kerti melléképület helyiségei.
Kerékpártároló, kerti játéktároló, műhely, kukatároló.
Óvoda és a kerti melléképület építése.
Nettó óvoda alapterület (terasz nélkül): 1040,16 m2
Nettó kerti melléképület alapterület (terasz nélkül): 48,02 m2
Terasz terület: 230,49 m 2
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell
alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban
az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az Ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani,
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00052
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény 135. § 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11)
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
- a 2017. évi CL. tv
- 2007. évi CXXVII. v

- 2013.évi V. tv 6:130.§ (1)-(2), valamint. 6:155. § (1) bekezdései
- 272/2014. (IX.5) Korm. rendelet.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat építési beruházás esetében, ha olyan
új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő
azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás
összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban
megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy
tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások tárgyát és azok
beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban az építési becsült értékének
meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az uniós
értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi
első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ÚjBölcsődeiÉsÓvodaiTelephelyLétesítésDunakeszinII.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@trendzrt.hu
Telefon: +36 13709587
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13709587
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 488413354
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 758614456
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Egyházashetye Község Önkormányzata (6703/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházashetye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23249332
Postai cím: Berzsenyi Utca 45.
Város: Egyházashetye
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balás Endre
Telefon: +36 95551210
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax: +36 95551213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000057442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A helyi termék feldolgozó épület magába foglalja a helyi gyümölcsök, és zöldségek beérkezésétől a
kiszállításáig történő folyamatokat (beérkezés -> mérés-> tárolás (hűtött tárolás) -> válogatás -> mérés
-> csomagolás -> tárolás-csomagolt termék elszállítása). Átmeneti logisztikai helyként fog funkcionálni.
Az épületben helyet kap a beérkezett termények tárolására hely - egy raktár-, valamint a hűtést igénylő
zöldségek, gyümölcsök számára aggregátorral működő hűtőkamra.
Főbb mennyiségek:
Földmunka készítése parkoló és járda térkő burkolathoz 49 m3
Tér- vagy járdaburkolat készítése 29,4 m2
Műanyag kültéri nyílászárók 12 db
Garázskapu elhelyezése 2 db
Komplett napkollektor rendszer telepítése 6 Kw-os 1 klt
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 227,54 m2
Előregyártott béléstestek elhelyezése 101,8 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 211,6 m2
Fa tetőszerkezetek 186,33 m2
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 237,87 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 270 m
Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat 472 m2
Belső festés 534 m2
Padló peremszigetelés elhelyezése 129,3 m
Magastető hő- és hangszigetelése 165 m2
Beltéri ajtók 9 db
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése 135 db
Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba 70 m
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 11 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba 540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 100 db
Szigetelt vezeték elhelyezése 3400 m
Riasztókábel elhelyezése 80 m
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 218 m2
Lábazati vakolatok 24 m2
Függőereszcsatorna szerelése 53,2 m
Hűtőkamra szerkezeti kialakítása 1 klt
Hűtőkamra gépészeti szerelése terv szerinti kivitelben 1klt
Szabadon álló kályha, öntvény ajtókkal és fedlappal, zománcozott burkolattal, öntvény rostéllyal, samott
tűztérrel, tűzifa, fabrikett vagy barnaszén-brikett tüzelésre, elhelyezve 1 db
Elektromos fűtőtest 9 db
Parkoló burkolata 5 cm vastag dolomit kőzuzalékkal 166 m2
Válaszfal építése 53,61 m2
Háromkarú acéllépcső 1 db
Oldalfalvakolat készítése 258 m2
Mennyezetvakolat készítése 102 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet 53,82 m2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 61,6 m2
Padlóburkolat készítése 124,64 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49960493 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9554 Egyházashetye, Petőfi utca, 168. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi termék feldolgozó épület magába foglalja a helyi gyümölcsök, és zöldségek beérkezésétől a
kiszállításáig történő folyamatokat (beérkezés -> mérés-> tárolás (hűtött tárolás) -> válogatás -> mérés
-> csomagolás -> tárolás-csomagolt termék elszállítása). Átmeneti logisztikai helyként fog funkcionálni.
Az épületben helyet kap a beérkezett termények tárolására hely - egy raktár-, valamint a hűtést igénylő
zöldségek, gyümölcsök számára aggregátorral működő hűtőkamra.
Főbb mennyiségek:
Földmunka készítése parkoló és járda térkő burkolathoz 49 m3
Tér- vagy járdaburkolat készítése 29,4 m2
Műanyag kültéri nyílászárók 12 db
Garázskapu elhelyezése 2 db
Komplett napkollektor rendszer telepítése 6 Kw-os 1 klt
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 227,54 m2
Előregyártott béléstestek elhelyezése 101,8 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 211,6 m2
Fa tetőszerkezetek 186,33 m2
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 237,87 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 270 m
Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat 472 m2
Belső festés 534 m2
Padló peremszigetelés elhelyezése 129,3 m
Magastető hő- és hangszigetelése 165 m2
Beltéri ajtók 9 db
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése 135 db
Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba 70 m
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 11 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba 540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 100 db
Szigetelt vezeték elhelyezése 3400 m
Riasztókábel elhelyezése 80 m
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 218 m2
Lábazati vakolatok 24 m2
Függőereszcsatorna szerelése 53,2 m
Hűtőkamra szerkezeti kialakítása 1 klt

Hűtőkamra gépészeti szerelése terv szerinti kivitelben 1klt
Szabadon álló kályha, öntvény ajtókkal és fedlappal, zománcozott burkolattal, öntvény rostéllyal, samott
tűztérrel, tűzifa, fabrikett vagy barnaszén-brikett tüzelésre, elhelyezve 1 db
Elektromos fűtőtest 9 db
Parkoló burkolata 5 cm vastag dolomit kőzuzalékkal 166 m2
Válaszfal építése 53,61 m2
Háromkarú acéllépcső 1 db
Oldalfalvakolat készítése 258 m2
Mennyezetvakolat készítése 102 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet 53,82 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 61,6 m2
Padlóburkolat készítése 124,64 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba
Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum
5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-VS1-201600002
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22946966
Postai cím: Csányi László Utca 1/B.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.diana@construct.hu
Telefon: +36 305716233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524805219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49960493
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22946966
Postai cím: Csányi László Utca 1/B.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524805219
Hivatalos név: TIBOTO szolgáltató és kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12326356
Postai cím: Mórics Zsigmond Utca 98
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14049730220
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft (4468/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87022847
Postai cím: Benczúr Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskásné dr. Zorgel Enikő
Telefon: +36 304645215
E-mail: jogtanacsos@eakhulladek.hu
Fax: +36 42594501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eakhulladek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdálkodó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gumiabroncs beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001135042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés (Ptk. 6:231. §) gumiabroncsok beszerzésére tehergépkocsikhoz, a dokumentációban
meghatározott műszaki paraméterekkel és mennyiségben, a szerződéses időszakban kért egyedi
megrendelések alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27698000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Gumiabroncs beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
346 db új gumiabroncs beszerzése tehergépkocsikhoz a dokumentációban meghatározott minőségben és
mennyiségben. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyisége alatt a műszaki leírásban részletezett fajtájú és
darabszámú tétel összmennyiségét érti (a továbbiakban: összes tétel).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján
– egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –

Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult az ajánlatban megajánlott termékek közül az összes tételen felül
- az összes tétel értékeként megadott ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összeg erejéig, az ajánlat
részeként adott egységáron – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.6) pontban nem a becsült érték szerepel. Az adat kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került
megadásra. A további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő
nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00723 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gumiabroncs beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OLÁH-GUMISZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59325822
Postai cím: Lovas Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.kalman@olahgumi.hu
Telefon: +36 309039012
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52998042
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11553832209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27698000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gumiabroncs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69321456
Postai cím: Bokréta Utca 20
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11243571215
Hivatalos név: OLÁH-GUMISZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59325822
Postai cím: Lovas Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11553832209
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Fazekas Simon Bálint (19382/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fazekas Simon Bálint
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75513265
Postai cím: Ady E. Utca 5.
Város: Somogyjád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7443
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Simon Bálint
Telefon: +36 702604300
E-mail: fazekas.erdobirtok.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: családi gazdálkodó
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új szálláshely létesítése Alsóbogáton
Hivatkozási szám: EKR000604752018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vendégház építése, 548,64 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: "Új szálláshely létesítése Alsóbogáton."
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Alsóbogát 029/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vendégház építése, 548,64 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap) 15
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető tapasztalati éveinek száma. 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 65
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-6.4.1.-16 1851934821
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Új szálláshely létesítése Alsóbogáton."
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja
ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, mivel az eljárásban a végleges ajánlatok mindegyike
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Alfa-Invest Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44993931
Postai cím: Gr. Apponyi Albert Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11485078214
Hivatalos név: Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32040416
Postai cím: Zárda Utca 14
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14184518214
Hivatalos név: ÖKO 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33176985
Postai cím: Kanizsai Utca 56.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11483643214
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (6690/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18770731
Postai cím: Park Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hermanottointezet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hermanottointezet.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés nyomdai feladatok elvégzésére 2019
Hivatkozási szám: EKR000022912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: 21 féle mezőgazdasági tankönyv utánnyomása, Teljesítési határidő: 2019.05.15.;
2. rész: 17 féle élelmiszeripari és mezőgazdasági tankönyv utánnyomása, Teljesítési határidő: 2019.05.20.;
3. rész: 4 féle kiadvány nyomdai előállítása, nettó 4.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő 80 %os lehívási kötelezettséget vállal a keretösszegre. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől
számított 16 hónap (+4 hónap opció). Az eseti megrendelés teljesítésének határideje 7 nap.;
4. rész: 5 féle kiadvány nyomdai előállítása, nettó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő 80 %os lehívási kötelezettséget vállal a keretösszegre. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől
számított 16 hónap (+4 hónap opció). Az eseti megrendelés teljesítésének határideje 7 nap.;
Valamennyi rész esetén a szolgáltatás része az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyszínre történő szállítás
is.
A kiadványok mennyiségeit, részletes műszaki adatait a műszaki leírások és az árazatlan költségvetések
tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20709400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Mezőgazdasági tankönyvek utánnyomása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközép-iskolája és Kollégiuma, Jegyzetraktára
9751 Vép, Szt. Imre u. 36-38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
21 féle mezőgazdasági tankönyv utánnyomása. Példányszám: 16000. Részletes leírás a műszaki leírásban
és az árazatlan költségvetésben található.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Élelmiszeripari, mezőgazd-i tankönyvek utánnyomása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközép-iskolája és Kollégiuma, Jegyzetraktára
9751 Vép, Szt. Imre u. 36-38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
17 féle élelmiszeripari és mezőgazdasági tankönyv utánnyomása. Példányszám: 16100. Részletes leírás a
műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4 féle kiadvány nyomdai előállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

79821000-5

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Herman Ottó Intézet 1223 Budapest, Park u. 2. vagy 1223
Budapest, Nagytétényi út
190. (Herman Ottó Konferencia Központ)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 féle kiadvány nyomdai előállítása. Keretösszeg: nettó 4.000.000,- Ft. Részletes leírás a műszaki leírásban
és az árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg
20%-a opcionális.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 5 féle kiadvány nyomdai előállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Herman Ottó Intézet 1223 Budapest, Park u. 2. vagy 1223
Budapest, Nagytétényi út
190. (Herman Ottó Konferencia Központ)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5 féle kiadvány nyomdai előállítása. Keretösszeg: nettó 3.000.000,- Ft. Részletes leírás a műszaki leírásban
és az árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg
20%-a opcionális.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mezőgazdasági tankönyvek utánnyomása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@ookpress.hu
Telefon: +36 88425260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5198500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tasi.monika@generalnyomda.hu
Telefon: +36 305952183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66957272
Postai cím: Kossuth Út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048572224
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
Hivatalos név: Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73549387
Postai cím: Igmándi Út 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11180663211
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi Utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Élelmiszeripari, mezőgazd-i tankönyvek utánnyomása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tasi.monika@generalnyomda.hu
Telefon: +36 305952183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8510900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105

Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: bardosz@ookpress.hu
Telefon: +36 88425260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66957272
Postai cím: Kossuth Út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048572224
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
Hivatalos név: Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73549387
Postai cím: Igmándi Út 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11180663211
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14801583

Postai cím: Böszörményi Utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 4 féle kiadvány nyomdai előállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66957272
Postai cím: Kossuth Út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu
Telefon: +36 66887443
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 668887445
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048572224
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: bardosz@ookpress.hu
Telefon: +36 88425260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23556416213
Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66957272
Postai cím: Kossuth Út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048572224
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
Hivatalos név: Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73549387
Postai cím: Igmándi Út 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11180663211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 5 féle kiadvány nyomdai előállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@ookpress.hu
Telefon: +36 88425260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tasi.monika@generalnyomda.hu
Telefon: +36 305952183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219

Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66957272
Postai cím: Kossuth Út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048572224
Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911124206
Hivatalos név: Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73549387
Postai cím: Igmándi Út 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11180663211
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (4866/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25049037
Postai cím: Petőfi utca 6
Város: Hodász
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4334
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy János
Telefon: +36 304569905
E-mail: hodaszonk@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hodasz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hodasz.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon
Hivatkozási szám: EKR001101922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon" elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében a 026 hrsz.-ú
mezőgazdasági bekötő út kiépítése valósul meg a mellékelt műszaki leírás szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78158140 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Hodász Nagyközség 026 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon az alábbiak szerint:
A tervezett útszakaszon szakaszon (026 hrsz-on) 3,0 méter széles szilárd útburkolatot kell megvalósítani 1-1
méter föld útpadkával, az út víztelenítésével. a víztelenítés szikkasztó árkokba történik.
A tervezett létesítmény kivitelezésii szakaszhatárai: 0+000 – 1+794,44 km. sz.
A 0+475-0+525, 0+925-0+975 és 1+4745 – 1+525 km szelvények között kitérőt kell építeni, itt a
burkolatszélesség 6,00 m.
A tervezett út pályaszerkezete:
5 cm: AC-11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
5 cm: AC-16 kötő aszfaltbeton kötőréteg
5 cm: M22 kiékelés
25 cm: M80 útalap
20 cm:
Homokos-kavics fagyvédő réteg
REHAU RAUMAT geotextília
REHAU RAUGRID talajerősítő georács

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.)Az AF III.1.3. M1.) pont szerinti alk. követelményt igazoló szakember
mélyépítés és/vagy útfelújítás és/vagy útépítési tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (db)
(min 0 db-max 3 db) 15
2 3.)Az előírt 24 hónap kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) /(min. 0max. 12 hónap) 10
3 4.)Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (min. 0 fő - max. 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.)Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, Projekt azonosító:1826661042
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38079577
Postai cím: Szombathelyi Utca 60
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.depona@t-online.hu
Telefon: +36 42506514
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506515
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299526215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78158140
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73197094
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209
Hivatalos név: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38079577
Postai cím: Szombathelyi Utca 60
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299526215
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (6618/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70679197
Postai cím: Szabadság tér 6.
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berényi András
Telefon: +36 52598413
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
Fax: +36 52598422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hosszupalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IV. számú ivóvíz-kút létesítése
Hivatkozási szám: EKR000172332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262220-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megrendelő a Hosszúpályi Községhez tartozó 0587/19 hrsz.-ú ingatlan területén új mélyfúrású kutat kíván
létesíteni, települési ivóvíz ellátás céljából.
A tervezett (4.sz.) kút a település vízellátásának biztosítására, a jelenlegi 3. sz. kút (Kataszteri szám:
K-51) kiváltására létesül. A 3. sz. kút a kivitelezést követően tartalékkútként üzemel tovább. A tervezett kút
nyersvízvezetéke a 0587/4 hrsz.-ú területen csatlakozik a 3. sz. kút nyersvízvezetékéhez. A csatlakozás
mosatóaknában történik meg.
A kút kifolyóztatására szolgáló cső végére NA75 mm Storz kapcsot kell felhelyezni, vagy O200 KG PVC
méretű, földbe fektetett csatornacsőbe szükséges buktatni és az út melletti árokba kivezetni.
A cső út melletti árokba történő kivezetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyre vonatkozóan vízjogi
létesítési engedélyt szükséges kérni.
A kútakna a 0599/3 hrsz-ú út felől, a tervezett zúzottköves szervízúton keresztül közelíthető meg. A 0587/19
hrsz. alatti ingatlan ÉNY-i utcafronti telekhatárán lévő kerítés 20,00 fm hosszban elbontásra kerül. A kút,
kútakna és gépészete védelme érdekében a kútakna köré 81 fm hosszban kerítés épül.
A kúttal szemben támasztott vízigények:
Csúcsvízigény: 700 l/p
Napi vízigény: 880 m3/nap
Éves vízigény: 320 000 m3/év
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32649006 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: IV. számú ivóvíz-kút létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262220-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hosszúpályi 0587/19 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő a Hosszúpályi Községhez tartozó 0587/19 hrsz.-ú ingatlan területén új mélyfúrású kutat kíván
létesíteni, települési ivóvíz ellátás céljából.
A tervezett (4.sz.) kút a település vízellátásának biztosítására, a jelenlegi 3. sz. kút (Kataszteri szám:
K-51) kiváltására létesül. A 3. sz. kút a kivitelezést követően tartalékkútként üzemel tovább. A tervezett kút
nyersvízvezetéke a 0587/4 hrsz.-ú területen csatlakozik a 3. sz. kút nyersvízvezetékéhez. A csatlakozás
mosatóaknában történik meg.
A kút kifolyóztatására szolgáló cső végére NA75 mm Storz kapcsot kell felhelyezni, vagy O200 KG PVC
méretű, földbe fektetett csatornacsőbe szükséges buktatni és az út melletti árokba kivezetni.
A cső út melletti árokba történő kivezetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyre vonatkozóan vízjogi
létesítési engedélyt szükséges kérni.
A kútakna a 0599/3 hrsz-ú út felől, a tervezett zúzottköves szervízúton keresztül közelíthető meg. A 0587/19
hrsz. alatti ingatlan ÉNY-i utcafronti telekhatárán lévő kerítés 20,00 fm hosszban elbontásra kerül. A kút,
kútakna és gépészete védelme érdekében a kútakna köré 81 fm hosszban kerítés épül.
A kúttal szemben támasztott vízigények:
Csúcsvízigény: 700 l/p
Napi vízigény: 880 m3/nap
Éves vízigény: 320 000 m3/év
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívásban előírt teljesítési határidőtől visszaszámított
előteljesítés mértéke (naptári nap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: IV. számú ivóvíz-kút létesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19762247
Postai cím: Rákóczi Út 72
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 53310922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745382213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32728820
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32649006
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19762247
Postai cím: Rákóczi Út 72
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745382213
Hivatalos név: Geokomplex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84485391
Postai cím: József Attila Utca 59.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10328998205
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Jánosháza Város Önkormányzata (6709/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48280312
Postai cím: Batthyány Utca 2.
Város: Jánosháza
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9545
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balás Endre
Telefon: +36 95551210
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax: +36 95551213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barnamezős területek rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000087472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb mennyiségek:
1. rész: Közösségi és raktárépület felújítás, csarnokbontás
- Közösségi épület kialakítása- felújítása, telek rehabilitációja:
A fejlesztés célja közösségi épület kialakítása- az átalakítással érintett épület felújítása, telek rehabilitációja,
barnamezős beruházás keretében.
A projekt közvetlen célja az épület általánosan rossz műszaki állapotának javítása, átalakítása közösségi
funkciók használatára való alkalmassá tétele - korszerűsítése, energetikai mutatónak javítása új fűtési
rendszer kiépítésével, korszerű nyílászárók beépítésével, részleges akadálymentesítéssel, megújuló energia
felhasználása napelemes rendszer telepítésével.
- Raktárépület homlokzatának, tetőszigetelésének felújítása
Az épület szerkezetében változás nem történik. Az építési munka jelen esetben csak az épület külső
megjelenését befolyásoló, homlokzati rész felújításának, valamint a meglévő rossz állapotú tetőszigetelés
cseréjének és a hiányos ereszcsatorna rendszer, a bádogos szerkezetek cseréjének munkáit tartalmazza.
- Csarnok és raktár épületek bontása, parkoló kialakítása:
A meglévő épületek állapota megromlott, a jelen kor igényeit nem elégíti ki, műszaki állapota miatt bontása
indokolt.
Rozsdamentes acélból készült taktilis vezetősáv 156 db
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 657,2 m2
Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása 109,46 m3
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá,
zúzottkőből 43,78 m3
Födémfeltöltések bontása 68,89 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 234 m2
Melegen hengerelt merev acélgerendák elhelyezése 4,094 t
Sík vasbeton lemez készítése 26,27 m3
Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, cementbázisú esztrichből 234 m2
Teherhordó és kitöltő falazat bontása 43,88 m3
Válaszfal bontása 74,79 m2
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok kifalazása,
kisméretű téglából 240 m
Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 466,58 m2
Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel, Dörken Delta Dawi GP belső oldali
párazáró fólia 314,53 m2
Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből, BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 466,58 m2
Humuszterítés 100 m3
Füvesítés 133,9 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 123,31 m2
Térburkolat készítése 5 cm-es vastagsággal 35,37 m2
Egyéb használatos szegélykövek 30,3 m
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig 800 m
Fészekvésés, dobozok részére téglafalban 260 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba 2540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 260 db

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 10340 m
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 600 m
Gépkocsi intelligens elektromos töltőberendezés elhelyezése, bekötése 1 db
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy
polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, 3 kW
teljesítmény 1 db
- 2. rész Horgásztó megújítása
A horgásztóhoz tervezünk egy könnyűszerkezetes kiszolgáló épületet, női, férfi, akadálymentes mosdóval,
teakonyhával, tárolóval és egy fedett terasszal. A tervezett épület nem emberi tartózkodásra szolgál, mérete
nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. Az épület körül térkő burkolat van,
beleértve a mozgássérült parkolót is.
Főfalszerkezet 15/15 cm-es fenyő oszlopokkal 39,55 m2
Fa tetőszerkezetek 70,68 m2
Tetőlécezés betoncserép alá 70,68 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 23,34 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 35,26 m2
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel 70,68 m2
Padlóburkolat készítése 35,26 m2
Függőereszcsatorna szerelése 22,8 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 138819500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Közösségi és raktárépület felújítás, csarnokbontás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45110000-1

További tárgyak:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9545 Jánosháza 494/3, 494/4, 494/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
- Közösségi épület kialakítása- felújítása, telek rehabilitációja:
A fejlesztés célja közösségi épület kialakítása- az átalakítással érintett épület felújítása, telek rehabilitációja,
barnamezős beruházás keretében.
A projekt közvetlen célja az épület általánosan rossz műszaki állapotának javítása, átalakítása közösségi
funkciók használatára való alkalmassá tétele - korszerűsítése, energetikai mutatónak javítása új fűtési
rendszer kiépítésével, korszerű nyílászárók beépítésével, részleges akadálymentesítéssel, megújuló energia
felhasználása napelemes rendszer telepítésével.
- Raktárépület homlokzatának, tetőszigetelésének felújítása
Az épület szerkezetében változás nem történik. Az építési munka jelen esetben csak az épület külső
megjelenését befolyásoló, homlokzati rész felújításának, valamint a meglévő rossz állapotú tetőszigetelés
cseréjének és a hiányos ereszcsatorna rendszer, a bádogos szerkezetek cseréjének munkáit tartalmazza.
- Csarnok és raktár épületek bontása, parkoló kialakítása:

A meglévő épületek állapota megromlott, a jelen kor igényeit nem elégíti ki, műszaki állapota miatt bontása
indokolt.
Rozsdamentes acélból készült taktilis vezetősáv 156 db
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 657,2 m2
Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása 109,46 m3
Humuszterítés 100 m3
Födémfeltöltések bontása 68,89 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 234 m2
Melegen hengerelt merev acélgerendák elhelyezése 4,094 t
Sík vasbeton lemez készítése 26,27 m3
Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, cementbázisú esztrichből 234 m2
Teherhordó és kitöltő falazat bontása 43,88 m3
Válaszfal bontása 74,79 m2
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok kifalazása,
kisméretű téglából 240 m
Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 466,58 m2
Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel, Dörken Delta Dawi GP belső oldali
párazáró fólia 314,53 m2
Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből, BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 466,58 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 559,89 m
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme 100 m2
Füvesítés 133,9 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 123,31 m2
Térburkolat készítése 5 cm-es vastagsággal 35,37 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 20 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 436,5 m2
Acélgerendás, béléselemes födém bontása felbetonnal együtt, a keletkező bontási hulladék elszállításával
547,34 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 10,49 m2
Szelemenek bontása hullámpalafedésnél 95,52 m
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal 62,94 m2
Oldalfalvakolat készítése 62,94 m2
Hullámpala fedés bontása 95,52 m2
víz nyomóvezeték fektetése 20 m
polietilén csőhéj hőszigetelés, 4 mm vastagságban, felszerelve 118 m
ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,20 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes,
présidomokkal, padló felbetonban vagy könnyűszerkezetes falban szerelve 464 m
polietilén csőhéj hőszigetelés, 4 mm vastagságban, felszerelve 482 m
zártcellás, extrudált polietilén hab csőhéj hőszigetelés, felszerelve 140 m
függőleges levegő-égéstermék rendszer, felszerelve 1 klt
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig 800 m
Fészekvésés, dobozok részére téglafalban 260 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 2540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 260 db
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 10340 m
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 600 m
Gépkocsi intelligens elektromos töltőberendezés elhelyezése, bekötése 1 db
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy
polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten,egyfázisú rendszer, 3 kW teljesítmény
1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba
Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum
5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Horgásztó megújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9545 Jánosháza 019/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
2. rész Horgásztó megújítása
A horgásztóhoz tervezünk egy könnyűszerkezetes kiszolgáló épületet, női, férfi, akadálymentes mosdóval,
teakonyhával, tárolóval és egy fedett terasszal. A tervezett épület nem emberi tartózkodásra szolgál, mérete
nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. Az épület körül térkő burkolat van,
beleértve a mozgássérült parkolót is.
Főfalszerkezet 15/15 cm-es fenyő oszlopokkal 39,55 m2
Fa tetőszerkezetek 70,68 m2
Tetőlécezés betoncserép alá 70,68 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 23,34 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 35,26 m2
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel 70,68 m2
Padlóburkolat készítése 35,26 m2
Függőereszcsatorna szerelése 22,8 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba
Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum
5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi és raktárépület felújítás, csarnokbontás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: landram@freemail.hu
Telefon: +36 303534756
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126065061
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
Hivatalos név: Hammerlamn Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72673924
Postai cím: Aulich Lajos Utca 15
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4804
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25313756215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Horgásztó megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: landram@freemail.hu
Telefon: +36 303534756
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12754439
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
Hivatalos név: Hammerlamn Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72673924
Postai cím: Aulich Lajos Utca 15
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4804
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25313756215
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6327/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67546387
Postai cím: Boldog Sándor István Körút 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gábor
Telefon: +36 56501900
E-mail: katona.gabor@kotivizig.hu
Fax: +36 56501951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kotivizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi ágazat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekttel
(KEHOP-1.4.0-15-2016-00014) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
Hivatkozási szám: EKR000587282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elsődleges cél a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” projekt célcsoportokkal való megismertetése
és elfogadtatása, elfogadottságának növelése. Cél a projekt megvalósítása során a célcsoportok pontos,
szakszerű tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges konfliktushelyzetek
kezelése. Az elvégzendő kommunikációs és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt szakmai
célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PR-eszközöket.
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport megfelelő tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről,
a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, támogatásuk megőrzése az abban rejlő előnyöknek a
konzorcium javára történő fordítása érdekében. A cél az, hogy a nyomtatott szak- és napilapok, valamint az
elektronikus és az on-line médiák hiteles, pozitív kicsengésű tájékoztatást adjanak a projektről előzetesen,
folyamatosan és utólag egyaránt. Elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök: PR TEVÉKENYSÉG
DB Kommunikációs terv ütemtervének pontosítása 1 db OVF honlapjára aloldal készítés és folyamatos
frissítése 1 db Szórólapok szerkesztése, tördelése 2 db Szórólapok nyomtatása, terjesztése 25000 db A
projekthez kapcsolódó roll-up készítése (3 db, méret: min. 100 X 200 cm, 4+0 szín) 3 db Lakossági fórum
50 főre tervezve 3 db Projektindító rendezvény (sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Sajtónyilvános lakossági
rendezvény 3 db "B" tábla elhelyezés 1 db "C" tábla kihelyezése 5 db Médiamegjelenés vásárlása: min.
negyedoldalas PR-cikk (hirdetés) országos nyomtatott sajtóban 4 db rádió sport gyártása (25-35 mp) 2 db
tv spot gyártása (30-35 mp) 2 db min. negyedoldalas PR-cikk regionális nyomtatott sajtóban 10 db online
hirdetés regionális hírportálon, min. egy hetes banner 8 db rádió sugárzási idő vásárlása helyi csatornákon
(spot 25-35 mp) 100 db televíziós PR-riport vásárlása helyi csatornán (60 mp) 5 db televízió sugárzási idő
vásárlása helyi csatornán (spot 30-35 mp) 20 db rádiós PR-riport (60-120 mp) vásárlása helyi csatornákon
12 db Kommunikációs célra fotódokumentáció készítése 25 db Projektátadó rendezvény szervezése
(sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Eredménykommunikációs anyagok (A4 8 old, 4C + 50 db CD/DVD) 6000
db "D" típusú tábla készítés, kihelyezés 1 db Összehajtogatható információs térkép készítése a projektről
A3, 1 oldal, 170 g műnyomó 6000 db Szóró- és reklámajándékok (emblémázott power bank, 2600 mAh)
2400 db Szolnoki és tiszazugi rendezvényeken való megjelenés (pl. Tiszavirág feszt., terület és sátorbérlés,
szerelés, bútorozás, infopult; dekoráció roll-uppal, 2 fő hosstess) 2 db PR-film készítése 7-8 perc 1 db
Rendhagyó földrajzórához infomációs anyagok készítése (A4, 8 old, 4C, 800 db +30 CD) 800 db Vízügyi
szakmai konferencia (70 főre) 1 db A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző
műszaki leírásban és kommunikációs tervben kerül részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38445000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán - PR
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72413000-8

További tárgyak:

79340000-9

Kiegészítő szójegyzék

79821000-5
79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322,HU331 A teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, BácsKiskun Megye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elsődleges cél a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” projekt célcsoportokkal való megismertetése
és elfogadtatása, elfogadottságának növelése. Cél a projekt megvalósítása során a célcsoportok pontos,
szakszerű tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges konfliktushelyzetek
kezelése. Az elvégzendő kommunikációs és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt szakmai
célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PR-eszközöket.
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport megfelelő tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről,
a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, támogatásuk megőrzése az abban rejlő előnyöknek a
konzorcium javára történő fordítása érdekében. A cél az, hogy a nyomtatott szak- és napilapok, valamint az
elektronikus és az on-line médiák hiteles, pozitív kicsengésű tájékoztatást adjanak a projektről előzetesen,
folyamatosan és utólag egyaránt. Elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök: PR TEVÉKENYSÉG
DB Kommunikációs terv ütemtervének pontosítása 1 db OVF honlapjára aloldal készítés és folyamatos
frissítése 1 db Szórólapok szerkesztése, tördelése 2 db Szórólapok nyomtatása, terjesztése 25000 db A
projekthez kapcsolódó roll-up készítése (3 db, méret: min. 100 X 200 cm, 4+0 szín) 3 db Lakossági fórum
50 főre tervezve 3 db Projektindító rendezvény (sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Sajtónyilvános lakossági
rendezvény 3 db "B" tábla elhelyezés 1 db "C" tábla kihelyezése 5 db Médiamegjelenés vásárlása: min.
negyedoldalas PR-cikk (hirdetés) országos nyomtatott sajtóban 4 db rádió sport gyártása (25-35 mp) 2 db
tv spot gyártása (30-35 mp) 2 db min. negyedoldalas PR-cikk regionális nyomtatott sajtóban 10 db online
hirdetés regionális hírportálon, min. egy hetes banner 8 db rádió sugárzási idő vásárlása helyi csatornákon
(spot 25-35 mp) 100 db televíziós PR-riport vásárlása helyi csatornán (60 mp) 5 db televízió sugárzási idő
vásárlása helyi csatornán (spot 30-35 mp) 20 db rádiós PR-riport (60-120 mp) vásárlása helyi csatornákon
12 db Kommunikációs célra fotódokumentáció készítése 25 db Projektátadó rendezvény szervezése
(sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Eredménykommunikációs anyagok (A4 8 old, 4C + 50 db CD/DVD) 6000
db "D" típusú tábla készítés, kihelyezés 1 db Összehajtogatható információs térkép készítése a projektről
A3, 1 oldal, 170 g műnyomó 6000 db Szóró- és reklámajándékok (emblémázott power bank, 2600 mAh)
2400 db Szolnoki és tiszazugi rendezvényeken való megjelenés (pl. Tiszavirág feszt., terület és sátorbérlés,
szerelés, bútorozás, infopult; dekoráció roll-uppal, 2 fő hosstess) 2 db PR-film készítése 7-8 perc 1 db
Rendhagyó földrajzórához infomációs anyagok készítése (A4, 8 old, 4C, 800 db +30 CD) 800 db Vízügyi
szakmai konferencia (70 főre) 1 db A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző
műszaki leírásban és kommunikációs tervben kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2
a) pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 20
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2 b) pontja szerinti
szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1) Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00014
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán - PR
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szféra-Tisza Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50920901
Postai cím: Damjanich Utca 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.pap@szferatisza.hu
Telefon: +36 309353187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11278786216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38445000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: catering, nyomda,
hangtechnika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59416045
Postai cím: Böszörményi Út 161
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13329170209
Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241
Hivatalos név: Szféra-Tisza Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50920901
Postai cím: Damjanich Utca 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11278786216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kunszállás Község Önkormányzata (6261/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunszállás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19789327
Postai cím: Dózsa György Utca 24
Város: Kunszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mosolyvár Óvoda épületének komplex felújítása
Hivatkozási szám: EKR000717362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A II.2.4. pontban foglaltak szerint.
A szerződés időtartamaként megadott 300 nap a munkaterület átadásától kerül számításra.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 119979948 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Mosolyvár Óvoda épületének komplex felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6115 Kunszállás, Arany János u. 3., hrsz. 382.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő óvoda átalakításához és bővítéséhez kapcsolódó főbb műszaki tartalom:
Telek területe: 1803 m2
Övezeti kód: Vt-2
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Zöldfelület: 40 % (min. 10 %)
Beépítettség: 43,23 % (max. 50 %)
Összes beépített alapterület: 792,47 m2
Épületre vonatkozó főbb adatok:
Építménymagasság: 4,09 m (min: 3,6m max. 7,5 m)
Tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 792,47 m2
Tervezett nettó alapterülete: 655,48 m2
Tervezett óvoda átalakítás, bővítés rövid leírása:
Az épület hagyományos építési technológiával készül, sávalappal, tömörített homokos aljzatra készítendő,
hegesztett hálós vasalású aljzatbetonnal, kerámia falazóblokk és részben tömör acélszerkezetű

pillérekkel, szeglemezes fa és tömör acélszerkezetű gerenda tetőszerkezettel. Az épület padlójában
bitumenes lemez vízszigetelés és lépésálló hőszigetelés kerül kialakításra. Az épület térelhatároló külső
homlokzatburkolata vázkerámia falra dűbelezett EPS hab hőszigetelés, nemesvakolt felülettel. A vizes
helyiségekben, konyhában, étkezőben greslap padló és oldalfal burkolat készül 2,10 -m ig, felette festés.
A csoportszobákban lvt padlóburkolat készül melegburkolatként, az oldalfalak és a mennyezet festett. Az
épület tetőhéjazata betoncserépfedés. Az épületben korszerű, hőszigetelő műanyag nyílászárók kerülnek
kialakításra. A csatorna és lefolyó rendszerek műanyag bevonatos horganyzott acéllemezből készülnek.
Helyiség neve Burkolat Terület (m2)
ELŐTÉR 1 lvt 12,58
VENDÉG FFI WC greslap 3,98
AKM./NŐI WC greslap 5,74
MOSÓ/SZÁRÍTÓ/VASALÓ greslap 6,89
ÉTKEZŐ greslap 87,74
ÉTEL ÁTADÓ greslap 6,18
ZUHANYZÓ greslap 3,58
WC greslap 1,50
ÖLTÖZŐ 5 greslap 6,74
KAZÁN/GÉPÉSZET greslap 8,31
KÖZLEKEDŐ 3 greslap 10,37
SZÁRAZÁRU greslap 3,92
KÉZI RAKTÁR greslap 2,62
ÉTELMARADÉK TÁR. greslap 2,26
RAKTÁR greslap 2,18
HÚS ELŐKÉSZÍTŐ greslap 5,94
ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ greslap 3,20
KONYHA csm.greslap 36,43
KÖZLEKEDŐ2 lvt 32,75
NEVELŐI WC greslap1,84
TAK.SZER.TÁR. greslap 1,46
TÁROLÓ greslap 1,68
CSOPORTSZOBA 1 lvt 39,43
ÖLTÖZŐ 1 lvt 8,83
MOSDÓ 1 lvt 17,14
CSOPORTSZOBA 2 lvt 43,55
ÖLTÖZŐ 2 lvt 12,71
CSOPORTSZOBA 3 lvt 36,20
ÖLTÖZŐ 3 lvt 14,74
MOSDÓ 3 lvt 13,86
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ
ELŐTÉR 2 lvt 9,63
KÖZLEKEDŐ 1 lvt 16,42
ÖLTÖZŐ 4 lvt 11,21
MOSDÓ 4 lvt 15,04
CSOPORTSZOBA 4 lvt 50,40
TORNASZOBA lvt 53,55
SZERTÁR lvt 16,31
TEAKONYHA/NEVELŐT/KÖNYVTÁR lvt 14,15
INT.VEZ. IRODA lvt 15,17
GAZDASÁGI IRODA lvt 10,66
ÖLTÖZŐ 6 lvt 6,02
ZUHANYZÓ greslap 1,49
WC greslap 1,08
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ HASZNOS ALAPTERÜLETE 221,13
ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLET 655,48
Az épület elektromos energia ellátása a meglévő fogyasztásmérőből fog történi. Az épületrészben két,
új elosztó szekrény kerül kialakításra, mely az átalakított és bővített rész elektromos berendezéseit fogja
ellátni. A meglévő épület elektromos hálózata felújítandó, míg a bővítményben újonnan kialakítandó. Ezen
két elosztót a meglévő fogyasztásmérős szekrényből kell betáplálni. Az épület bővítése meghaladja az
alapterületének 40%-át, így az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján norma szerinti villámvédelmi rendszert
kell kialakítani az egész épületen.

Az ingatlan, a szennyvízcsatorna közműhálózaton kívül, rendelkezik a szükséges közműcsatlakozásokkal
(víz-, és gázbekötés). Az épületben meglévő közmű rendszerek működnek, melyeket részben
megszüntetünk, átalakítunk, illetve új rendszerek épülnek az alábbiak szerint. A használati melegvizet,
legnagyobb részben, helyi, elektromos forróvíztároló készülékekkel biztosítanánk. Az épületben korszerű
meleg vizes radiátoros fűtés lesz kialakítva, kétcsöves rendszerként kiépítve. Az épület fűtési hőigénye: 29,2
kW. Az épület gázellátása biztosított az utcai középnyomású (3 bar) gázelosztó vezeték hálózatról.
A meglévő 1/2”-os földgázcsatlakozó a Dózsa György utca felőli előkertben van kiépítve.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tarta
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész
hónapban minimum 0 hónap maximum 60 hónap 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKT-2018-603-11-00002819
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 10. §
rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. (4) és (5) bek-ben foglaltakat és a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mosolyvár Óvoda épületének komplex felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43024751
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.signumalfa@gmail.com
Telefon: +36 305104505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119979948
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Magas és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34784046
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11026572203
Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43024751
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241
Hivatalos név: Izsépker Plusz Építőipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18075377
Postai cím: Reviczky Utca 32.

Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490181203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Lengyeltóti Város Önkormányzata (6749/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lengyeltóti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54688731
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 2
Város: Lengyeltóti
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8693
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsombok Lajos
Telefon: +36 85530016
E-mail: lengyeltotijegyzo@somogy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lengyeltoti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Lengyeltótiban
Hivatkozási szám: EKR000288552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "Zöld város kialakítása Lengyeltótiban" projekt építési munkálatai. A részletes és pontos mennyiségeket,
továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást, valamint az ajánlat elkészítésével
kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, és az
annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A felhívásban, a műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben szereplő esetleges konkrét
termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő elfogad más, a megjelölt termék műszaki - technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is. Ebben az esetben azonban a megfelelést vagy az azzal egyenértékűséget
Ajánlattevőnek kell igazolnia.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75503993 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Zöld város kialakítása Lengyeltótiban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Fő helyszín: Lengyeltóti 143 hrsz., további helyszínek:
Lengyeltóti 159 hrsz, 175/1 hrsz, 339/11 hrsz, 339/13 hrsz, 234 hrsz, 215 hrsz, 216 hrsz, 174 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A "Zöld város kialakítása Lengyeltótiban" projekt építési munkálatai. A részletes és pontos mennyiségeket,
továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást, valamint az ajánlat elkészítésével
kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, és az
annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A felhívásban, a műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben szereplő esetleges konkrét
termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő elfogad más, a megjelölt termék műszaki - technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal

egyenértékű terméket is. Ebben az esetben azonban a megfelelést vagy az azzal egyenértékűséget
Ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés telj. bevonni kívánt MV-É vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakemb., a jogosultság megszerzését követően szerzett felelős műszaki
vezetői szakmai gyakorlata 15
2 3. Vállalt jótállási idő összesen (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2.-16-SO1-2017-0006
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöld város kialakítása Lengyeltótiban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55900836
Postai cím: Klapka Utca 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: info@balatonut.hu
Telefon: +36 85550180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 85550181
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12612488214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75503993
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55900836
Postai cím: Klapka Utca 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12612488214
Hivatalos név: Balaton Ferien Center Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77038272
Postai cím: Szántódi Út
Város: Kőröshegy
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8617
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393635214
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (19867/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32737493
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- üzemanyag ellátás igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Statisztikai adatelemző szoftverek és support
Hivatkozási szám: EKR000561282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48463000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással adatelemző szoftverre, és azzal együttműködő
modulra/modulokra,
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással egy az adatbányászati tevékenységet segítő
adatelemző szoftverre,
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással egy az adatvizualizációs tevékenységet segítő
adatelemző szoftverre,
25 nap/ 12 hó éves support, támogató és tanácsadó tevékenység
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14858016 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Statisztikai adatelemző szoftverek és support
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48463000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással adatelemző szoftverre, és azzal együttműködő
modulra/modulokra,
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással egy az adatbányászati tevékenységet segítő
adatelemző szoftverre,
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással egy az adatvizualizációs tevékenységet segítő
adatelemző szoftverre,
25 nap/ 12 hó éves support, támogató és tanácsadó tevékenység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Személyi állomány tapasztalata 35
2 A szoftverek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez és jogszerű használatához kapcsolódó, éves
licenc- és követési díj (nettó Ft / év): 25
Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár Súlyszám - 40
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BOO_2018/219-15 Rész száma: Elnevezés: Statisztikai adatelemző szoftverek és
support
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Statistical Products Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38248001
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: info@clementine.hu
Telefon: +36 14570561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14570562
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13347633243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14950860
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14858016
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Statistical Products Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38248001
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13347633243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (6569/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16695061
Postai cím: Bethesda Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárkai Anikó
Telefon: +36 14222770
E-mail: barkai.aniko@bethesda.hu
Fax: +36 13649070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bethesda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiegészítő építési beruházás az MRE Bethesda Gyermekkórháza részére a
KEHOP-5.2.1-15-2015-00002 projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám: EKR000999452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Csapadékvíz elvezetési munkálatok, alagsor vizesedési munkálatok, tetőszerkezet felújítási
munkálatok
Főbb műszaki paraméterek:
Bethesda utca 8. szám alatt található ADHD Centrum csapadékvíz elvezetés építési és helyreállítási
munkálatai:
20 fm DN 150, tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-EN
3 db DN 150, 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/200 mm/160 mm, KGET160/200/3TR
3 db DN 150, háromtokos csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 87°, KGEAT160/110X87
4 db DN 150, háromtokos csatorna ágidom 160 mm/160 mm x 45°, KGEAT160/160X45
Helyreállítási munkálatok:
Az építés során kb. 8 fm aszfalt kerül felbontásra.
Tetőszerkezet felújítási munkálat:
Ácsmunka
165 m2 Tetőlécezés bontása,
165 m2 Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá (fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm)
165 m2 Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 c m-es átfedéssel
Tetőfedés:
165 m2 Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)
Alagsor vizesedési és külső víz elvezetési munkálat:
Épül összesen:
41fm PVC-KGEM lefolyóvezeték DN 100, tömör falú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4,
KGEM110/2M-EN
6 db PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, DN 100, csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P
12 db PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, DN 100, csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P
2. rész: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása:
Főbb műszaki paraméterek:
Csecsemőosztály: Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=15,5 kW, fűtőteljesítmény Qf=18,0 kW , COP: 4,1; EER: 3,6
Beltéri egységek:
8db oldalfali klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
Tetőtér:
Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=40,0 kW, fűtőteljesítmény Qf=45,0 kW; COP: 4,55; EER: 3,78
Beltéri egységek:
2db kazettás mennyezeti klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
14db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
2db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,8 kW, Qf=3,2 kW
3. rész: Liftfelújítás:
Főbb műszaki paraméterek:
Hidraulikus felvonó: - Vezérlés teljes cseréje, - 1 db fülkei vezérlőtabló cseréje, digitális szintjelzővel, emeleti
hívótablók cseréje, alapállomásra kiépített tűzeseti funkcióval,- Aknaajtók felújítása. - Fülkeajtó hajtás

és függesztés felújítása. - Hidraulika rendszer olajcsere elvégzése és tisztítása. - Hidraulika szeleptömb
tömítéseinek cseréje. -Hidraulika munkahenger szimmering készletének cseréje
Köteles felvonó: - Vezérlés teljes cseréje, 1 db fülkei vezérlőtabló cseréje, digitális szintjelzővel, emeleti
hívótablók cseréje, alapállomásra kiépített tűzeseti funkcióval. - A meglévő hajtóműhöz és az új vezérléshez
frekvenciaszabályzó illesztése. - Aknaajtók felújítása. - Fülkeajtó hajtás és függesztés felújítása. - Hajtómű
helyszíni javítása. - Sebességhatároló és kötél cseréje.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15058352 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Csapadékvíz elvezetési munkálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest Bethesda utca 3. és 8. szám alatt található
MRE Bethesda Gyermekkórház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Csapadékvíz elvezetési munkálatok, alagsor vizesedési munkálatok, tetőszerkezet felújítási
munkálatok
Főbb műszaki paraméterek:
Bethesda utca 8. szám alatt található ADHD Centrum csapadékvíz elvezetés építési és helyreállítási
munkálatai:
20 fm DN 150, tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-EN
3 db DN 150, 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/200 mm/160 mm, KGET160/200/3TR
3 db DN 150, háromtokos csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 87°, KGEAT160/110X87
4 db DN 150, háromtokos csatorna ágidom 160 mm/160 mm x 45°, KGEAT160/160X45
Helyreállítási munkálatok:
Az építés során kb. 8 fm aszfalt kerül felbontásra.
Tetőszerkezet felújítási munkálat:
Ácsmunka
165 m2 Tetőlécezés bontása,
165 m2 Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá (fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm)
165 m2 Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 c m-es átfedéssel
Tetőfedés:
165 m2 Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)
Alagsor vizesedési és külső víz elvezetési munkálat:
Épül összesen:
41fm PVC-KGEM lefolyóvezeték DN 100, tömör falú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4,
KGEM110/2M-EN
6 db PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, DN 100, csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P
12 db PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, DN 100, csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 10
2 Ajánlattevő vállalja, hogy jelen kivitelezés során a építés illetve felújítás ideiglenes helyigényét és
hatásterületét minimalizálja, az a betegútvonal használatát nem érinti (IGEN/NEM) 10
3 Ajánlattevő vállalja, hogy a zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket pihenőidőn kívül
a délelőtti és délutáni órákban végzi (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.1-15-2015-00002
II.2.9) További információ:
A Szerződés az AK által megkötendő Támogatási Szerződés hatályba lépésének lép hatályba. AK
egyoldalúan dönthet úgy, hogy a hatályba lépés napját a Támogatási Szerződés hatályba lépésének
napjánál korábbi dátumban határozza meg.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő a fenti határidő alatt naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest Bethesda utca 3. és 8. szám alatt található
MRE Bethesda Gyermekkórház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása:
Főbb műszaki paraméterek:
Csecsemőosztály: Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=15,5 kW, fűtőteljesítmény Qf=18,0 kW , COP: 4,1; EER: 3,6
Beltéri egységek:
8db oldalfali klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
Tetőtér:
Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=40,0 kW, fűtőteljesítmény Qf=45,0 kW; COP: 4,55; EER: 3,78
Beltéri egységek:
2db kazettás mennyezeti klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
14db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
2db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,8 kW, Qf=3,2 kW
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24
óra, maximum 72 óra) 10
3 Ajánlattevő vállalja, hogy a zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket pihenőidőn kívül
a délelőtti és délutáni órákban végzi (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.1-15-2015-00002
II.2.9) További információ:
A Szerződés az AK által megkötendő Támogatási Szerződés hatályba lépésének lép hatályba. AK
egyoldalúan dönthet úgy, hogy a hatályba lépés napját a Támogatási Szerződés hatályba lépésének
napjánál korábbi dátumban határozza meg.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő a fenti határidő alatt naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Liftfelújítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest Bethesda utca 3. és 8. szám alatt található
MRE Bethesda Gyermekkórház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Liftfelújítás:
Főbb műszaki paraméterek:
Hidraulikus felvonó: - Vezérlés teljes cseréje, - 1 db fülkei vezérlőtabló cseréje, digitális szintjelzővel, emeleti
hívótablók cseréje, alapállomásra kiépített tűzeseti funkcióval,- Aknaajtók felújítása. - Fülkeajtó hajtás
és függesztés felújítása. - Hidraulika rendszer olajcsere elvégzése és tisztítása. - Hidraulika szeleptömb
tömítéseinek cseréje. -Hidraulika munkahenger szimmering készletének cseréje. - beszabályozási munkák
elvégzése
Köteles felvonó: - Vezérlés teljes cseréje, 1 db fülkei vezérlőtabló cseréje, digitális szintjelzővel, emeleti
hívótablók cseréje, alapállomásra kiépített tűzeseti funkcióval. - A meglévő hajtóműhöz és az új vezérléshez
frekvenciaszabályzó illesztése. - Aknaajtók felújítása. - Fülkeajtó hajtás és függesztés felújítása. - Hajtómű
helyszíni javítása. - Sebességhatároló és kötél cseréje.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 10

2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24
óra, maximum 72 óra) 10
3 Ajánlattevő vállalja, hogy a zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket pihenőidőn kívül
a délelőtti és délutáni órákban végzi (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.1-15-2015-00002
II.2.9) További információ:
A Szerződés az AK által megkötendő Támogatási Szerződés hatályba lépésének lép hatályba. AK
egyoldalúan dönthet úgy, hogy a hatályba lépés napját a Támogatási Szerződés hatályba lépésének
napjánál korábbi dátumban határozza meg.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő a fenti határidő alatt naptári napot ért.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csapadékvíz elvezetési munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: weiserk@prenoker.hu
Telefon: +36 309403619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14120683
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18261352
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15058352
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 27 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: csatorna építés,
kőműves, munka

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
Hivatalos név: Domus Haus Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65033395
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Csanád
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25577356213
Hivatalos név: FELVÉD Építőipari és Korrózióvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83895283
Postai cím: Alkotmány Út 28.
Város: Cserépváralja
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3417
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12975981205
Hivatalos név: Alternativ Energy Solution kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45218444
Postai cím: Irinyi János Utca 24/5
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22673594211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2. és 3. rész vonatkozásában a bírálóbizottság az értékelést és a bírálatot
nem végezte el a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján. Ajánlatkérő előírta, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontját, azonban a 2. és 3. részben kizárólag egyetlen ajánlat érkezett be, így a rész
eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Liftfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2. és 3. rész vonatkozásában a bírálóbizottság az értékelést és a bírálatot
nem végezte el a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján. Ajánlatkérő előírta, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontját, azonban a 2. és 3. részben kizárólag egyetlen ajánlat érkezett be, így a rész
eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Mátészalkai Szakképzési Centrum (6643/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalkai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74148631
Postai cím: Kölcsey Utca 12
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rostás János Tibor
Telefon: +36 44452434
E-mail: mszcentrum@gmail.com
Fax: +36 44452434
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mateszalkaiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kollégiumi épület részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR000302342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mátészalka, Kölcsey u. 12. szám alatti kollégiumi épület földszint és 1. emeletének részleges felújítása:
- Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12., 2488/5 hrsz.
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 943,8 m2
- nyílászáró csere - Ajtó: 53 db
- burkolt felületek: 1665,2 m2
Ajánlatkérő a beruházás során a Mátészalka, Kölcsey u. 12. szám, 2488/5 hrsz-ú ingatlanon meglévő
kollégiumi épület földszint és 1. emelet részleges felújítását kívánja megvalósítani a következők szerint:
A felújítás a földszinti és 1. emeleti részt érinti. A felújítás folyamán a sérült vakolatok eltávolítása és
javítása, a belső falfelületek glettelése és festése fog megvalósulni. Az épületrész teljes padozata
felújításra kerül új kerámia, greslap, illetve PVC burkolatok fektetésével. A belső ajtók cseréje is
megtörténik. A vizesblokkokban a szaniterek cseréje és a sérült vezetékrendszer felújítását is tervezzük. Az
épületvillamossági hálózat korszerűsítése, vezetékek, fényforrások, kapcsolók cseréje is megtörténik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Kollégiumi épület részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232151-5

További tárgyak:

45311200-2

Kiegészítő szójegyzék

45421100-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12. szám, 2488/5 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mátészalka, Kölcsey u. 12. szám alatti kollégiumi épület földszint és 1. emeletének részleges felújítása:

- Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12., 2488/5 hrsz.
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 943,8 m2
- nyílászáró csere - Ajtó: 53 db
- burkolt felületek: 1665,2 m2
Ajánlatkérő a beruházás során a Mátészalka, Kölcsey u. 12. szám, 2488/5 hrsz-ú ingatlanon meglévő
kollégiumi épület földszint és 1. emelet részleges felújítását kívánja megvalósítani a következők szerint:
A felújítás a földszinti és 1. emeleti részt érinti. A felújítás folyamán a sérült vakolatok eltávolítása és
javítása, a belső falfelületek glettelése és festése fog megvalósulni. Az épületrész teljes padozata
felújításra kerül új kerámia, greslap, illetve PVC burkolatok fektetésével. A belső ajtók cseréje is
megtörténik. A vizesblokkokban a szaniterek cseréje és a sérült vezetékrendszer felújítását is tervezzük. Az
épületvillamossági hálózat korszerűsítése, vezetékek, fényforrások, kapcsolók cseréje is megtörténik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása
ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál
korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező
kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált
papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
- az 1. részszempont esetében fordított arányosítás
- a 2., 3., 4., 5. és 6. részszempontok esetében pontozás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kollégiumi épület részleges felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlattevő sem nyújtott be ajánlatot, így az
eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (6509/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21392755
Postai cím: Petőfi Sándor Út 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várnai Beáta
Telefon: +36 302017536
E-mail: varnai.beata@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolcholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varnai Beáta
Telefon: +36 302017536
E-mail: varnai.beata@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Miskolc Holding
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Marketing tevékenység
Hivatkozási szám: EKR001149832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.feladat: Befektetésösztönző PR tevékenység
-6 db sajtóközl. megírása és kiküldése:3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés.
-24 db blogbejegyzés írása és megjelentetése.
-4 db interjú szervezése a város vezetőivel,kiemelt gazdasági szereplőivel
-sajtóháttérbeszélgetések szerv. negyedévente 1 alkalommal.
-Állandó médiafigyelés és kapcsolattartás, havi szintű riportolással.
2.feladat: Munkaerő-megtartó komm. tevékenység
-6 db sajtóközl. elkészítése, 3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés
-Projekt időtartama alatt 4 db fizetett PR cikk elkészítése és megjelentetése országos médiafelületen
-Adwords hirdetési kampány megvalósítása (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva) 1000 db
elvárt kattintás
-Facebook hirdetés (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva): , elvárt elérés 500 000 / év, elvárt
kumulált elérés: 1.500.000 fő / projekt szinten
-Interaktív banner grafikai tervezése: 4 db különb. tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1
médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
3.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő komm. tevékenység
-2 db közösségi média felület (facebook, instagram) stratégia átgondolása, tartalom menedzsmentje,
Elvárás: 1 db post + szöveg + fotó a kért fotótárból/hét
-200 db fotó meghatározott témákban; Elvárás: 200 db saját fotó, 300 DPI felbontásban
-2 db kisfilm/spot/animáció 60-180 másodperces, HD felbontásban + film nyersanyag átadása
-banner grafikai tervezés/fotó retusálás; 4 különböző tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1
médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
-Rádió M hirdetés + gyártás 6 db spot – 4x80 megjelenés
-Helyi TV interjú/riport/tudósítás/reklámfilm: összesen 6db
-Helyi lap megjelenés: 2 db hirdetés/negyedév
4.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő nyomdai anyagok

-Reprezentatív tájékoztató kiadvány: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: A/5 álló méretben, 24 oldal
angol, magyar nyelven (20 old. belív+4 old borító), 1500db, borító 250g matt műnyomó matt fóliával, belív
150 gr matt műnyomó, az elkészült tartalom elektronikus átadása
-Szórólap: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: ötféle tartalmi mutáció, A/5 álló méret (148*210 mm), 2
oldalas, összesen 5*5000 db, azaz 25.000 db
-Plakát: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: háromféle tartalmi mutáció, A/3 méretben (297*420 mm), 1
oldal, 3*500 db, 170 gr matt műnyomó papírminőség
5.feladat: Szóróajándékok-Toll 1500 db,-Hűtőmágnes 1000 db,Nyakpass 1500 db,Kulcstartó 1500
db,Cukorka 10.000 db
-Ajándéktasak 2 méretben: 1000 – 1000 db,bögre 500 db,Jegyzetfüzet A6 méretben 500 db
6.feladat: Szolgáltatások értékesítéstámogató eszközei
-Mobilstand: 1db 4m2 és modulárisan bővíthető 12 m2-ig.
-Sajtófal 1 db, 440 cm*170 cm*230 cm
-Irodaportál:•Egyedi kivitelezésű külső cégtábla 1db
•Egyedi kivitelezésű belső cégtábla 1db
•Cégér típus, világító, egyedi kivitelezésű jelző eszköz 1db
•Üveg matrica/fólia: a portál üveg felületének max. 30 %-a
-1db beton/aszfalt felületre állítható mobil sátor/pavilon 4db összecsukható székkel, 1db összecsukható
asztallal
7.feladat: Rendezvényeken való részvétel, rendezvényszerv.
-Megjelenés országos, budapesti munkaerőpiaci kiállításon 2 db
-Helyi vagy agglomerációs munkaerőpiaci kiállítás, börzén catering és helyiség biztosítása a jelzett
időszakban 9 db az alábbiak szerint: legalább 10 kiállító cég, és 50 fő befogadására alkalmas terület
biztosítása,100 fő számára ásványvíz, üdítő, kávé bekészítése és 15 dkg/fő sós-édes,6 alk 200 fő részére
meleg étkezés
8.feladat:- 12 db sajtóközl. 5 helyi garantált megjelenés- banner grafikai tervezése/fotó retusálás: 4 db
különböző tartalom
-1db kisfilm/spot/animáció 60-180 mp, HD felbontásban -4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1
orsz.
Részl. leírás KD-ban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48439000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Marketing tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További tárgyak:

22459100-3
22462000-6
79342200-5
79821000-5
79822500-7

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, Megrendelők székhelyei illetve a foglalkoztatási
kiállítások esetén a Megrendelő által megjelölt helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.feladat: Befektetésösztönző PR tevékenység
-6 db sajtóközl. megírása és kiküldése:3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés.
-24 db blogbejegyzés írása és megjelentetése.
-4 db interjú szervezése a város vezetőivel,kiemelt gazdasági szereplőivel
-sajtóháttérbeszélgetések szerv. negyedévente 1 alkalommal.
-Állandó médiafigyelés és kapcsolattartás, havi szintű riportolással.
2.feladat: Munkaerő-megtartó komm. tevékenység
-6 db sajtóközl. elkészítése, 3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés
-Projekt időtartama alatt 4 db fizetett PR cikk elkészítése és megjelentetése országos médiafelületen
-Adwords hirdetési kampány megvalósítása (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva) 1000 db
elvárt kattintás
-Facebook hirdetés (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva): , elvárt elérés 500 000 / év, elvárt
kumulált elérés: 1.500.000 fő / projekt szinten
-Interaktív banner grafikai tervezése: 4 db különb. tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1
médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
3.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő komm. tevékenység
-2 db közösségi média felület (facebook, instagram) stratégia átgondolása, tartalom menedzsmentje,
Elvárás: 1 db post + szöveg + fotó a kért fotótárból/hét
-200 db fotó meghatározott témákban; Elvárás: 200 db saját fotó, 300 DPI felbontásban
-2 db kisfilm/spot/animáció 60-180 másodperces, HD felbontásban + film nyersanyag átadása
-banner grafikai tervezés/fotó retusálás; 4 különböző tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1
médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
-Rádió M hirdetés + gyártás 6 db spot – 4x80 megjelenés
-Helyi TV interjú/riport/tudósítás/reklámfilm: összesen 6db
-Helyi lap megjelenés: 2 db hirdetés/negyedév
4.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő nyomdai anyagok
-Reprezentatív tájékoztató kiadvány: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: A/5 álló méretben, 24 oldal
angol, magyar nyelven (20 old. belív+4 old borító), 1500db, borító 250g matt műnyomó matt fóliával, belív
150 gr matt műnyomó, az elkészült tartalom elektronikus átadása
-Szórólap: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: ötféle tartalmi mutáció, A/5 álló méret (148*210 mm), 2
oldalas, összesen 5*5000 db, azaz 25.000 db
-Plakát: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: háromféle tartalmi mutáció, A/3 méretben (297*420 mm), 1
oldal, 3*500 db, 170 gr matt műnyomó papírminőség
5.feladat: Szóróajándékok-Toll 1500 db,-Hűtőmágnes 1000 db,Nyakpass 1500 db,Kulcstartó 1500
db,Cukorka 10.000 db
-Ajándéktasak 2 méretben: 1000 – 1000 db,bögre 500 db,Jegyzetfüzet A6 méretben 500 db
6.feladat: Szolgáltatások értékesítéstámogató eszközei
-Mobilstand: 1db 4m2 és modulárisan bővíthető 12 m2-ig.
-Sajtófal 1 db, 440 cm*170 cm*230 cm
-Irodaportál:•Egyedi kivitelezésű külső cégtábla 1db
•Egyedi kivitelezésű belső cégtábla 1db
•Cégér típus, világító, egyedi kivitelezésű jelző eszköz 1db
•Üveg matrica/fólia: a portál üveg felületének max. 30 %-a
-1db beton/aszfalt felületre állítható mobil sátor/pavilon 4db összecsukható székkel, 1db összecsukható
asztallal
7.feladat: Rendezvényeken való részvétel, rendezvényszerv.
-Megjelenés országos, budapesti munkaerőpiaci kiállításon 2 db
-Helyi vagy agglomerációs munkaerőpiaci kiállítás, börzén catering és helyiség biztosítása a jelzett
időszakban 9 db az alábbiak szerint: legalább 10 kiállító cég, és 50 fő befogadására alkalmas terület
biztosítása,100 fő számára ásványvíz, üdítő, kávé bekészítése és 15 dkg/fő sós-édes,6 alk 200 fő részére
meleg étkezés
8.feladat:- 12 db sajtóközl. 5 helyi garantált megjelenés- banner grafikai tervezése/fotó retusálás: 4 db
különböző tartalom
-1db kisfilm/spot/animáció 60-180 mp, HD felbontásban -4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1
orsz.

Részl. leírás KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2 alkalmasság tekintetében megajánlott
szakember az alkalmasság megállapításához előírt 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata
(hónap) (minimum 0, ajánlati ele 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. részszempont fordított arányosítás módszere, 2. részszempont egyenes arányosítás módszere.
Kiosztható pontok: 0-10.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Marketing tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Innotime Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65718771
Postai cím: Szepsi Utca 1
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.kedves@gmail.com
Telefon: +36 302076239
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26278902205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50537907
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48439000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241
Hivatalos név: One PR Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60309947
Postai cím: Rákóczi Út 62
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14566802207
Hivatalos név: Innotime Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65718771
Postai cím: Szepsi Utca 1
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26278902205
Hivatalos név: Super11 Creative Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84335472
Postai cím: Homonna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25460731243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nagykanizsai Tankerületi Központ (6358/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Ferenc
Telefon: +36 93795203
E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu
Fax: +36 93795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Intézményfenntartó
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartói feladat ellátásához gépjármű bérlés
Hivatkozási szám: EKR000158082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50111100-7

További tárgyak:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Flottaszolgáltatások:
• 150.000 km/36 hó futásteljesítmény gépjárművenként
• A bérleti díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, tartalmazza a bérleti idő alatt felmerülő kötelező
karbantartások, szervizek valamint a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő valamennyi mozgó-kopó
alkatrészek cseréjének költségét
• A gépjárművek garanciális javításához, felmerülő kötelező karbantartások, szervizek valamint a
rendeltetésszerű használat mellett felmerülő valamennyi mozgó-kopó alkatrészek cseréjének elvégzésére
alkalmas legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására alkalmas szakszerviz Zala megye területén
• KGFB
• Teljes körű európai CASCO biztosítás (10%-os, de minimum 100.000 Ft-os önrész)
• GAP biztosítás: (önrész fedezete mellett).
• Éves autópálya-matrica biztosítása
• A gépjárműveket terhelő adók megfizetése
• Azonos kategóriájú és hasonló felszereltségű csereautó biztosítása
• Téli és nyári gumi biztosítása, évszaknak megfelelő cseréje és kezelése
• Egy garnitúra hólánc
• Belföldi és Európai Assistance szolgáltatás 24 órás segélyszolgálattal
1. Járműspecifikáció:
1 db új személygépkocsi tartós bérlete 36 hónap időtartamra vonatkozik. Új személygépkocsin ajánlatkérő
új vagy legfeljebb bemutatóautóként használt és legfeljebb 8 hónapos és legfeljebb 8000km-t futott
gépjárművet ért. A személygépkocsival kapcsolatos minimális műszaki elvárások meghatározása
konkrét típus megjelölésével adja meg ajánlatkérő, azzal, hogy a megjelölt típus kivitelére, méreteire,
teljesítményére, környezetvédelmi besorolására, illetve felszereltség listájára hivatkozik. Az azzal
egyenértékű, vagy magasabb megajánlást ajánlatkérő elfogadja. Referencia személygépjármű pontos
típusa: Skoda Octavia Style 1.5 TSI DSG ACT (Benzin / 1.5l / 110kW/ 150LE). A megjelölt típus
specifikációja az ajánlattételi felhívás időpontjában érvényes változatra vonatkozik. Ajánlatkérő az
egyenértékű megajánlások esetén kiköti a benzinüzemű motort és az automata váltót.
A Style felszereltségen felüli további szükséges felszereltség: 1.Gyöngyház fényezés, 2.színes
multifunkciós kijelző, 3. 2 db USB-csatlakozó hátul, 4. 230V-os csatlakozó, 5.Acél teljes értékű pótkerék,
autóemelő,kerékkulcs 6.Adaptív tempomat, 7.Alsó védőburkolat, 8.Digitális rádióvétel (DAB), 9.Elektr.
behajtható és sötétedő külső tükrök, 10.Fáradtságérzékelő szenzor, 11.Fényre automatikusan elsötétedő
belső tükör, 12.Fűthető első szélvédő, 13.Fűthető első ülések, 14.Fűtött ablakmosó fúvókák elöl,
15.Hálórendszer a csomagtérben, 16.ISOFIX- gyermekülés rögzítési pont az utasülésen, 17.Kanyarkövető
ködfényszórók, 18.Lábtér megvilágítás elöl/hátul, 19.Oldallégzsákok hátul, 20.Rádió - 8" érintőképernyős
kijelző, 21.Telefonkihangosító rendszer, 22.Szőnyegbetét elöl és hátul,23. B-oszloptól sötétített üvegek.
2. Járműspecifikáció:
1 db új személygépkocsi tartós bérlete 36 hónap időtartamra vonatkozik. Új személygépkocsin ajánlatkérő
új vagy legfeljebb bemutatóautóként használt és legfeljebb 8 hónapos és legfeljebb 8000km-t futott
gépjárművet ért. A személygépkocsival kapcsolatos minimális műszaki elvárások meghatározása
konkrét típus megjelölésével adja meg ajánlatkérő, azzal, hogy a megjelölt típus kivitelére, méreteire,
teljesítményére, környezetvédelmi besorolására, illetve felszereltség listájára hivatkozik. Az azzal

egyenértékű, vagy magasabb megajánlást ajánlatkérő elfogadja. Referencia személygépjármű pontos
típusa: Dacia Dokker Van Ambience dCi 75. A megjelölt típus specifikációja az ajánlattételi felhívás
időpontjában érvényes változatra vonatkozik. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlások esetén kiköti a
dieselüzemű motort.
Az Ambiance felszereltségen felüli további szükséges felszereltség: 1.MP3 rádió Bluetooth kihangosítóval
és USB-bemenettel, 2.Manuális légkondicionáló pollenszűrővel, 3.elektromos csomag:elektromosan
állítható,fűthető tükrök,távirányítású központi zár, elektromos első ablakemelők,4. Műanyag raktér
padlóburkolat,5. utasoldali légzsák, 6. fehér szín
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11268000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 2 db gépjármű bérlése flottaszolgáltatásokkal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50111100-7

További tárgyak:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagykanizsa
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Flottaszolgáltatások:
• 150.000 km/36 hó futásteljesítmény gépjárművenként
• A bérleti díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, tartalmazza a bérleti idő alatt felmerülő kötelező
karbantartások, szervizek valamint a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő valamennyi mozgó-kopó
alkatrészek cseréjének költségét
• A gépjárművek garanciális javításához, felmerülő kötelező karbantartások, szervizek valamint a
rendeltetésszerű használat mellett felmerülő valamennyi mozgó-kopó alkatrészek cseréjének elvégzésére
alkalmas legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására alkalmas szakszerviz Zala megye területén
• KGFB
• Teljes körű európai CASCO biztosítás (10%-os, de minimum 100.000 Ft-os önrész)
• GAP biztosítás: (önrész fedezete mellett).
• Éves autópálya-matrica biztosítása
• A gépjárműveket terhelő adók megfizetése
• Azonos kategóriájú és hasonló felszereltségű csereautó biztosítása
• Téli és nyári gumi biztosítása, évszaknak megfelelő cseréje és kezelése
• Egy garnitúra hólánc
• Belföldi és Európai Assistance szolgáltatás 24 órás segélyszolgálattal
1. Járműspecifikáció:
1 db új személygépkocsi tartós bérlete 36 hónap időtartamra vonatkozik. Új személygépkocsin ajánlatkérő
új vagy legfeljebb bemutatóautóként használt és legfeljebb 8 hónapos és legfeljebb 8000km-t futott
gépjárművet ért. A személygépkocsival kapcsolatos minimális műszaki elvárások meghatározása
konkrét típus megjelölésével adja meg ajánlatkérő, azzal, hogy a megjelölt típus kivitelére, méreteire,
teljesítményére, környezetvédelmi besorolására, illetve felszereltség listájára hivatkozik. Az azzal
egyenértékű, vagy magasabb megajánlást ajánlatkérő elfogadja. Referencia személygépjármű pontos
típusa: Skoda Octavia Style 1.5 TSI DSG ACT (Benzin / 1.5l / 110kW/ 150LE). A megjelölt típus

specifikációja az ajánlattételi felhívás időpontjában érvényes változatra vonatkozik. Ajánlatkérő az
egyenértékű megajánlások esetén kiköti a benzinüzemű motort és az automata váltót.
A Style felszereltségen felüli további szükséges felszereltség: 1.Gyöngyház fényezés, 2.színes
multifunkciós kijelző, 3. 2 db USB-csatlakozó hátul, 4. 230V-os csatlakozó, 5.Acél teljes értékű pótkerék,
autóemelő,kerékkulcs 6.Adaptív tempomat, 7.Alsó védőburkolat, 8.Digitális rádióvétel (DAB), 9.Elektr.
behajtható és sötétedő külső tükrök, 10.Fáradtságérzékelő szenzor, 11.Fényre automatikusan elsötétedő
belső tükör, 12.Fűthető első szélvédő, 13.Fűthető első ülések, 14.Fűtött ablakmosó fúvókák elöl,
15.Hálórendszer a csomagtérben, 16.ISOFIX- gyermekülés rögzítési pont az utasülésen, 17.Kanyarkövető
ködfényszórók, 18.Lábtér megvilágítás elöl/hátul, 19.Oldallégzsákok hátul, 20.Rádió - 8" érintőképernyős
kijelző, 21.Telefonkihangosító rendszer, 22.Szőnyegbetét elöl és hátul,23. B-oszloptól sötétített üvegek.
2. Járműspecifikáció:
1 db új személygépkocsi tartós bérlete 36 hónap időtartamra vonatkozik. Új személygépkocsin ajánlatkérő
új vagy legfeljebb bemutatóautóként használt és legfeljebb 8 hónapos és legfeljebb 8000km-t futott
gépjárművet ért. A személygépkocsival kapcsolatos minimális műszaki elvárások meghatározása
konkrét típus megjelölésével adja meg ajánlatkérő, azzal, hogy a megjelölt típus kivitelére, méreteire,
teljesítményére, környezetvédelmi besorolására, illetve felszereltség listájára hivatkozik. Az azzal
egyenértékű, vagy magasabb megajánlást ajánlatkérő elfogadja. Referencia személygépjármű pontos
típusa: Dacia Dokker Van Ambience dCi 75. A megjelölt típus specifikációja az ajánlattételi felhívás
időpontjában érvényes változatra vonatkozik. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlások esetén kiköti a
dieselüzemű motort.
Az Ambiance felszereltségen felüli további szükséges felszereltség: 1.MP3 rádió Bluetooth kihangosítóval
és USB-bemenettel, 2.Manuális légkondicionáló pollenszűrővel, 3.elektromos csomag:elektromosan
állítható,fűthető tükrök,távirányítású központi zár, elektromos első ablakemelők,4. Műanyag raktér
padlóburkolat,5. utasoldali légzsák, 6. fehér szín
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alulfutás kritérium: bérleti időszakra vonatkoztatott futásteljesítmény 5%nál nagyobb negatív eltérés esetén (nettó 0-20 Ft/km) 3
2 Túlfutás kritérium: bérleti időszakra vonatkoztatott futásteljesítmény 5%-nál nagyobb pozitív
eltérés esetén (nettó 0-20 Ft/km) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – 2db Szgk. bérleti díja, flottaszolgáltatásokkal Súlyszám - 93
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A személygépkocsik szállítási határideje legfeljebb a szerződéskötéstől számított 30 nap. A részletes
feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2 db gépjármű bérlése flottaszolgáltatásokkal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Istiván Autó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46707563
Postai cím: Kaposvári Út 7
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: istivan.tamas@gmail.com
Telefon: +36 302350555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14757255220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11268000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Istiván Autó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46707563
Postai cím: Kaposvári Út 7
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14757255220
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.1.6.) pontban, valamint a V.2.4) pontban megadott összérték a szerződés végleges öszértékét
tartalmazza a teljes időszakra vonatkozóan.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemesnádudvar Község Önkormányzata (6742/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemesnádudvar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63234655
Postai cím: Szentháromság Tér 1
Város: Nemesnádudvar
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6345
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács István
Telefon: +36 79478211
E-mail: polgarmester@nemesnadudvar.hu
Fax: +36 79478211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemesnadudvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemesnadudvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000296742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja a Nemesnádudvari turisztikai központ kialakítása és a helyi népviseletes
babagyűjtemény turisztikai attrakcióvá fejlesztése a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú projekt
keretében.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52998925 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Turisztikai központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6345 Nemesnádudvar, Hunyadi utca 23., hrsz: 318.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja a Nemesnádudvari turisztikai központ kialakítása és a helyi népviseletes
babagyűjtemény turisztikai attrakcióvá fejlesztése a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú projekt
keretében.
Jelen építési munkálatok nem építési engedély köteles tevékenységek.
Hasznos alapterület összesen: 276,50 m2
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
Zsaluzás állványozás 560 m2.
Irtás, föld- és sziklamunka tükör készítés 238,94 m2, feltöltése lábazati falak közé 24 m2, építési törmelék
elszállítása 20 db.
Síkalapozás 28,45 m3

Helyszíni beton és vasbeton munka beton 28 m3, aljzat, járda bontása 238,94 m2, járda készítés betonból
80 m2.
Falazás és egyéb kőműves munka épület bontás 1 klt, kerítés építés 70 m, tűzfal falazás 42 m2.
Ácsmunka 460 m2.
Vakolás és rabicolás leverés és készítés 1080 m2.
Szárazépítés gipszkarton 115,68 m2.
Tetőfedés cseréppel 460 m2.
Aljzat bontás, készítés, 241,94 m2.
Bádogozás bontás, készítés128 m2.
Fa-és műanyag szerkezet elhelyezése nyílászárók javítása 31 db.
Felület képzés festés 1080 m2.
Szigetelés talajnedvesség ellen 238,94 m2.
Kőburkolat készítése 278 m2.
Elektromos szerelés 240 m2.
Épületgépészeti szerelés készítése 240 db.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap;
minimum 0 hónap - maximum 36 hónap) 25
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00001
II.2.9) További információ:
AK a nettó ajánlati árat fordított arányosítás,hátrányos helyz. munkaváll. bevonása a kivitelezésbe
szempontot a pontkiosztás,többletjótáll. szempontot a Kbt. 77.§ (1)bek. szerinti legkedvezőbb szint,
legkedvezőtlenebb elvárás vonatk. kialakított ME útmutató alapján értékeli.
AK felhívja a figy., hogy a II.2.7) pontban megadott kezdő dátum terv dátum, kizárólag a hird. feladhatósága
érdekében.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Turisztikai központ kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "DONEKO" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72598562
Postai cím: Külterület 0151/2
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
E-mail: donekokft@t-online.hu
Telefon: +36 703141711

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13957483203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52998925
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bádogozás,
elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: "DONEKO" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72598562
Postai cím: Külterület 0151/2

Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13957483203
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39257770
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669203
Hivatalos név: Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55654801
Postai cím: Sörös Imre Utca 13
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12867293203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (20174/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zolnai Krisztina
Telefon: +36 306990288
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Fax: +36 23610069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nszkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Automatikus beszédazonosító szoftver beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000344962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48314000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egy darab beszédazonosító szoftver+telepítése és oktatás. Hangbiometrikus eszköz, amelyet a törvényszéki
szakértők és a hatóságok számára terveztek és 1:1 összehasonlítást biztosít a beszélő személy
azonosítására. A szoftver legyen képes szakértői jelentések készítésére a hatóságok részére. Előírás,
hogy a beszédazonosító szoftver önállóan, egyetlen gépen, Windows operációs rendszer alatt működő
konfigurációt biztosítson a szakértők számára. A szoftver és korábbi verziói legyenek használatban az EU
területén. A szoftver tegye lehetővé ismeretlen beszédhangok azonosítását az ismert beszélőktől érkező
beszédhangokkal összevetve, függetlenül a szövegtartalomtól, az átviteli csatornától és a nyelvtől. A szoftver
biztosítson részletes beszédazonosítást az i-Vektoros technológiát alkalmazva, a Bayes-tételen alapuló
Likelihood Ratios (LR) számítással. A számítási folyamat egy HTML fájlba legyen exportálható, amely a
hatóságok felé szakértői jelentésként is benyújtható. Két év támogatás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24380200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Automatikus beszédazonosító szoftver beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48314000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. II. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgyát képező, egy darab beszédazonosító szoftver olyan hangbiometrikus eszköz, amelyet
a törvényszéki szakértők és a hatóságok számára terveztek és 1:1 összehasonlítást biztosít a beszélő
személy azonosítására. A szoftver legyen képes szakértői jelentések készítésére a hatóságok részére.
Előírás, hogy a beszédazonosító szoftver önállóan, egyetlen gépen, Windows operációs rendszer alatt
működő konfigurációt biztosítson a szakértők számára. A szoftver és korábbi verziói legyenek használatban
az EU területén.

A szoftver tegye lehetővé ismeretlen beszédhangok azonosítását az ismert beszélőktől érkező
beszédhangokkal összevetve, függetlenül a szövegtartalomtól, az átviteli csatornától és a nyelvtől. A szoftver
biztosítson részletes beszédazonosítást az i-Vektoros technológiát alkalmazva, a Bayes-tételen alapuló
Likelihood Ratios (LR) számítással. A számítási folyamat egy HTML fájlba legyen exportálható, amely a
hatóságok felé szakértői jelentésként is benyújtható.
A szoftver technikai háttértámogatása és a frissítések legalább két évre történő biztosítása előírás. A
beszerzés tárgyát képezi továbbá a szoftver telepítése és a felhasználók oktatása.
Szükséges automatikus beszédazonosító szoftver jellemzői:
• Likelihood Ratios (LR) számítással, a Bayes-tétel alapján részletes beszédazonosítás végrehajtása.
• Grafikusan ábrázolja a meghatározott Likelihood Ratios (LR) értékeket.
• Korszerű i-Vektoros technológiát használjon a szoftver, működése során.
• Készítsen szakértői jelentést hatósági célú felhasználásokhoz.
• Működjön alacsony minőségű beszédjelekkel is.(4kHz sávszélesség, 8 bit felbontás)
• Legyen elegendő 7 másodpercnyi beszéd az ismeretlen személytől az azonosítás elvégzéséhez.
• Legyen elegendő 30 másodpercnyi beszéd egy beszélő modell létrehozásához.
• A szükséges háttérmodell elemek mérete 10 kB alatti legyen.
• Legyen képes idegennyelvű beszélők azonosítására is.
• A szoftver kizárólagosan kormányzati felhasználású termék legyen.
• Legyen biztosítva a szoftver telepítése és a felhasználók oktatása a gyártó részéről.
• A szoftver technikai háttértámogatása és a frissítések lehetősége legalább két évig legyen biztosított.
• EU viszonylatban használt.
• Három nap felhasználói oktatás legalább két fő részére a telepítés helyszínén.
Az automatikus beszédazonosító szoftvernek meg kell felelnie az EU által meghatározott Európai Forenzikus
Tudományos Térség (EFSA-2020) koncepciójának, amely teljesítéséhez az igazságügyi hangtechnikai
szakszakértői területen a közölt paramétereket biztosító szoftverrel lehetséges biztosítani a hangtechnikai
szakértői vizsgálatok, mint bizonyítási eszközök tagállamok közötti harmonizációját. Az igazságügyi
szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB kerethatározat célja, hogy olyan korszerű forenzikus
infrastruktúrát kell létrehozni az Unióban, amely alkalmas a határokon átnyúló együttműködés támogatására,
egyúttal egységesen magas minőségi színvonalat biztosít a forenzikus tudományokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Vételár (nettó .... HUF+ ÁFA) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Automatikus beszédazonosító szoftver beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Carinex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53964735
Postai cím: Ipari park Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: info@carinex.hu
Telefon: +361 3868667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 386866
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10850899241

A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23550000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24380200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Carinex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53964735
Postai cím: Ipari park Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10850899241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nyírbogdány Község Önkormányzat (6605/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogdány Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59063810
Postai cím: Kéki Út 2
Város: Nyírbogdány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4511
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mátyás Béla Szabolcs
Telefon: +36 42532423
E-mail: jegyzo@nyirbogdany.hu
Fax: +36 42232021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nyirbogdany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nyirbogdany.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kűlterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000181002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
&#61485; 4 db külterületi földút stabilizálása a cél:
Az utak burkolata zúzottkő lesz:
• Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048)
• Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055)
• Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9)
• Gyártelepen a Vasút utca (hrsz. 0172)
A TERVEZETT ÚT TELJES HOSSZA: 2596,62 MÉTER
A tervezett út Gazdaságit út – Mezőgazdasági út – Szántóföldi Gyűjtőút
A tervezett utak keresztszelvénye:
&#61485; Burkolat szélessége: 3,50 méter
&#61485; Útpadka szélessége: 1,00 méter
&#61485; Kitérők szélessége: 3,00 méter
Kitérők nem minden esetben kerültek betervezésre, mivel az új nyomvonal egy meglévő nyomvonal
korrekciója, így nem minden esetben áll fent a megfelelő keresztmetszet. A burkolat kétoldali az ívekben
egyoldali eséssel készül.
&#61485; az oldalesés mértéke: 2,5 %
&#61485; túlemelésben: 5,0 %
&#61485; az útpadka oldalesése: 5,0 %
A beruházás során a pályaszerkezet a következőképpen alakul mindegyik útszakasz esetében:
&#61485; 5cm M22 zúzott kő kiékeléshez
&#61485; 20 cm M56 zúzott kő útpályaszerkezet
A tervezett burkolati rétegrend, a végleges nyomvonali kialakítás az érintett környező földtulajdonosokkal
egyeztetésre került.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírás-mérést kell elvégezni.
Amennyiben az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 25 N/mm2 értéket, az alábbiak szerinti talajcserét kell
elvégezni:
• alkalmatlan talaj eltávolítás 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján),
• geotextília és georács terítés,
• 40-60 cm agyag és iszapmentes homokos kavics, vagy zúzottkő.
A javítórétegen, E2>70 N/mm2 és Try>97% értékeket kell mérni. Ezen értékek elérése után végezhető el a
pályaszerkezet építés.
A tervezett utak csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható. Mindegyik útszakasz
teljes hosszán kétoldali szikkasztó vízelvezető árkot terveztünk be, melynek minimális mélysége a
meglévő terepszinthez min. 50 cm. Az árkok minimális hosszeséssel rendelkeznek, melyek ugyancsak a
terepviszonyoktól függenek. Az árkok teljes hosszban burkolatlanok, átereszek nem csatlakoznak bele.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet (továbbiakban Kr,) 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, védjegyre vagy szabadalomra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolni kell.

Nyertes Ajánlattevőnek a megadott tervek alapján a becsült értéktől függetlenül kötelessége a
dokumentációban megadott feladat teljes körű elvégzése.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74853788 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Kűlterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: • Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048)
• Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055)
• Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9)
• Gyártelepen a Vasút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
&#61485; 4 db külterületi földút stabilizálása a cél:
Az utak burkolata zúzottkő lesz:
• Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048)
• Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055)
• Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9)
• Gyártelepen a Vasút utca (hrsz. 0172)
A TERVEZETT ÚT TELJES HOSSZA: 2596,62 MÉTER
A tervezett út Gazdaságit út – Mezőgazdasági út – Szántóföldi Gyűjtőút
A tervezett utak keresztszelvénye:
&#61485; Burkolat szélessége: 3,50 méter
&#61485; Útpadka szélessége: 1,00 méter
&#61485; Kitérők szélessége: 3,00 méter
Kitérők nem minden esetben kerültek betervezésre, mivel az új nyomvonal egy meglévő nyomvonal
korrekciója, így nem minden esetben áll fent a megfelelő keresztmetszet. A burkolat kétoldali az ívekben
egyoldali eséssel készül.
&#61485; az oldalesés mértéke: 2,5 %
&#61485; túlemelésben: 5,0 %
&#61485; az útpadka oldalesése: 5,0 %
A beruházás során a pályaszerkezet a következőképpen alakul mindegyik útszakasz esetében:
&#61485; 5cm M22 zúzott kő kiékeléshez
&#61485; 20 cm M56 zúzott kő útpályaszerkezet
A tervezett burkolati rétegrend, a végleges nyomvonali kialakítás az érintett környező földtulajdonosokkal
egyeztetésre került.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírás-mérést kell elvégezni.
Amennyiben az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 25 N/mm2 értéket, az alábbiak szerinti talajcserét kell
elvégezni:
• alkalmatlan talaj eltávolítás 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján),

• geotextília és georács terítés,
• 40-60 cm agyag és iszapmentes homokos kavics, vagy zúzottkő.
A javítórétegen, E2>70 N/mm2 és Try>97% értékeket kell mérni. Ezen értékek elérése után végezhető el a
pályaszerkezet építés.
A tervezett utak csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható. Mindegyik útszakasz
teljes hosszán kétoldali szikkasztó vízelvezető árkot terveztünk be, melynek minimális mélysége a
meglévő terepszinthez min. 50 cm. Az árkok minimális hosszeséssel rendelkeznek, melyek ugyancsak a
terepviszonyoktól függenek. Az árkok teljes hosszban burkolatlanok, átereszek nem csatlakoznak bele.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet (továbbiakban Kr,) 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, védjegyre vagy szabadalomra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolni kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a megadott tervek alapján a becsült értéktől függetlenül kötelessége a
dokumentációban megadott feladat teljes körű elvégzése.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat
értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásá 10
2 Ajánlattevő szelektíven gyűjti-e a teljesítés során keletkezett hulladékot (igen/nem) 10
3 Ajánlattevő Rendelkezik Felelős műszaki vezetővel. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti
MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az
ajánla 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kűlterületi helyi közutak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: aktualutepito@gmail.com
Telefon: +36 304010342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82484528

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74853788
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A szerződéskötés
időpontjában ismert alvállalkozó (Felelős műszaki vezetés – Kiss Róbert e.v. 4400.
Nyíregyháza,Tavasz utca 8/b,adószáma: 65678262-1-35).
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433213

Hivatalos név: VNYH-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62476722
Postai cím: Debreceni Út
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13881951215
Hivatalos név: SOMA-FÖLD Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55346753
Postai cím: Váci Mihály Utca 41.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627097215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Országos Bírósági Hivatal (19662/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csáky Zsófia
Telefon: +36 13544167
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Behatolás megelőző (IPS) e-mail és web-szűrő rendszerek licenceinek 2018. évi
megújítása, követése
Hivatkozási szám: EKR000049562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
WESECE-AA-IA MFE Web & Email Protection Suite 1:1 BZ - 5001 darab
WBG5500CNBD MFE Web Gateway 5500 Appl-C 1Yr BZ+NBD - 2 darab
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28358000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Behatolás megelőző (IPS) e-mail és web-szűrő rends
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Behatolás megelőző (IPS) e-mail és web-szűrő rendszerek licenceinek 2018. évi megújítása, követése.
Mennyiség: WESECE-AA-IA MFE Web & Email Protection Suite 1:1 BZ - 5001 darab felhasználói licence
WBG5500CNBD MFE Web Gateway 5500 Appl-C 1Yr BZ+NBD - 2 darab darab web-szűrő célhardver
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (naptári napokban megadva – max. 10 nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Behatolás megelőző (IPS) e-mail és web-szűrő rends
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: karakter@karakter.info
Telefon: +36 56513900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56422806
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31586735
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28358000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19709/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39137865
Postai cím: Száraznád Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trinn Miklós
Telefon: +36 13053224
E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.palotah.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Lakás- és helyiséggazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő üzemeltetésében, illetőleg kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek építőmesteri, és talajvíz elleni szigetelés karbantartási és felújítási munkáinak
eseti megrendelések alapján történő elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000709242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő üzemeltetésében, illetőleg
kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek építőmesteri, talajvíz elleni szigetelés
karbantartási és részleges felújítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése. A munkák
összesen legfeljebb nettó 15.000.000,- HUF összegig, vagy 2019. június 30- ig rendelhető meg. Ajánlatkérő
részleges felújításnak minősít minden olyan, a 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti - az
összes szükséges szakipart ideértendően egybeszámított - felújítási munkát, amelynek beruházási értéke
a nettó 500.000,- HUF összeget nem éri el. A karbantartási és részleges felújítási munkák körét a műszaki
leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Építőmesteri és talajvíz elleni szigetelési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45260000-7

További tárgyak:

45300000-0
45320000-6
45330000-9
45400000-1
45450000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület

Kiegészítő szójegyzék

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő üzemeltetésében, illetőleg
kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek építőmesteri, talajvíz elleni szigetelés
karbantartási és részleges felújítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése. A munkák
összesen legfeljebb nettó 15.000.000,- HUF összegig, vagy 2019. június 30- ig rendelhető meg. Ajánlatkérő
részleges felújításnak minősít minden olyan, a 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti - az
összes szükséges szakipart ideértendően egybeszámított - felújítási munkát, amelynek beruházási értéke
a nettó 500.000,- HUF összeget nem éri el. A karbantartási és részleges felújítási munkák körét a műszaki
leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Egyidejűleg párhuzamosan megrendelhető ingatlanok száma ( minimum 2
- maximum 20) 10
2 Az egyedi megrendelések vállalási határideje (minimum 5 - maximum 15 munkanap) 10
3 Az egyedi megrendelések teljesítési határideje a munkaterület átadásától ( minimum 10 maximum 60 munkanap) 10
4 Sürgős, illetve balesetveszélyes hibaelhárítások vállalása (minimum 1 - maximum 3 nap) 10
5 Jótállási idő vállalása (min. 36 hónap - max. 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építőmesteri és talajvíz elleni szigetelési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6577/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69206584
Postai cím: Árpád Utca 2
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96554219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pannonhalma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési kivitelezési munkák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000567402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pannonhalma volt TSZ-műhelyek területén komplex kiállítótér kialakításának kivitelezési feladatai
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 655514629 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Építési kivitelezési munkák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9090 Pannonhalma, Mátyás király u., 1041/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő egy meglévő épület felújítását tervezi annak teljes körű, funkció megújításával és kibővítésével.
Az épület meglévő részében turisztikai kiállítótér és az új építésű részben kereskedelmi és fogadó épület
kerül kialakításra.
Elbontásra kerülnek a földszinti tégla válasz- és határoló falak 15-30-36 cm-es vastagságban a benne lévő
nyílászárókkal együtt. A belső vakolatot az oldalfalakról, és a boltozatról tégláig visszabontjuk. Az épület
homlokzati fa, illetve fém nyílászáróit kibontjuk. Az épületben található összes nyílászáró elbontásra kerül.
A teljes tetőszerkezeten a tetőhéjazatot (cserép, tetőléc) a szarufákig visszabontjuk. A sérült, károsodott
szarufákat el kell távolítani és az eredetivel azonos keresztmetszetű fa elemmel pótolni kell azt (~18/18cm).
A meglévő épülethez két szint magas, nyaktagi elemmel új épületet kapcsolunk. A meglévő épületen, a
homlokzati rajzokon jelölt helyen és magasságban lábazat készül. A lábazatra XPS hőszigetelés kerül.
A meglévő épület hátsó oromfalában, padlás bejáratnak alakítunk ki nyílást a tetőtéri szakaszban. Az
új épületben a földszint és az emelet között kétkarú monolit vasbeton lépcső készül, korláttal, valamint
a nyaktagban két kisebb monolit vasbetonlépcső készül. Az új épület felett lapostető készül bitumenes
lapostető szigeteléssel és 5 cm vtg. leterhelő kavicsréteggel. A nyaktag és az előtető PVC lapostető
szigetelést kap. A fogadóépület földszinti homlokzati fala, függönyfalai előtt ragasztott fa lamellasor készül.
A fogadóépületben az új padozat alatt tömörített termett talajra 15 cm, Trg=95 % tömörségű kavicsterítést

készítünk, amelyre 12 cm vasalt aljzatbeton kerül 1 rtg. bitumenes talajnedvesség elleni vízszigeteléssel,
10 cm hőszigeteléssel, 8 cm vtg. aljzatbetonnal és az alaprajzon jelölt burkolattal (mennyiség:ld.
műszaki dokumentumok K03-0 és építészeti árazatlan ktsgv.). A 8 cm aljzatbeton fallal érintkező szélére
peremszigetelés kerül 0,5 cm vastagságban. Külső és belső vakolási munkák elvégzése (mennyiség:ld.
építészeti árazatlan ktsgv I., II. és III. ütem "felületképzés" és "vakolás és rabicolás" munkalapjain.),
nyílászárók cseréje a régi épületrészben, valamint az új épületrészben is szükséges . A vízszigetelés
tekintetében oxidált bitumenes lemez kerül elhelyezésre a metszetrajzokon és a rétegrendekben jelölt
módon és helyen. A szociális blokk és WC helyiségeiben greslap kerül lerakásra hálós kötésben,
középszürke színben.
Minden helyiségben energiatakarékos LED fényforrások lesznek elhelyezve. Legnagyobb részben felületre
szerelt lámpatestek, de egyes részeken falon kívüli kivitel oldalfalra szerelt kivitel (kültér). Áramszünet
esetére a helyiségek biztonságos elhagyása érdekében irányfényekről kell gondoskodni, amelyek legalább
1 órás áthidalási idővel rendelkeznek. A szociális részeken, vizesblokkokban, kültéren néhol jelenlét vagy
mozgásérzékelők kapcsolnak. Az épületben szükséges informatikai illetve gyengeáramú kommunikációs
hálózatok nyomvonalát védőcsövezés alkalmazásával kell megoldani. A fogadótérben egyedi kiszolgálópult
kerül kialakításra, a végső állapotában az épület fizikai és információs értelemben akadálymentes kialakítású
lesz.
A vendéglátó egységhez kb. 130 m2 belső földszinti és kb. 50 m2 pinceszinti vendégtér, valamint kb. 50 m2
külső teraszos kiszolgálótér kapcsolódik. Az épület utcafronti szárnyában lévő helyiségek összenyitásával
alakul ki az éttermi vendégtér. Az épület hátra felé nyúló földszinti szárnyába kerül a főzőkonyha és a hozzá
kapcsolódó kiszolgáló funkciók. Az épület végében találhatóak a nemenkénti és akadálymentes kialakítású
vendég WC-k. Az étterem és a mellékhelyiségek kényelmes zárt térben való megközelíthetősége végett
az épülethez bővítményként kerül kialakításra a folyosó. A konyhához kapcsolódó légkezelői gépészet
a padlástérben kap helyet. Az utcai szárnyalápincézett részébe kerül a különterem, amely 2 irányból
közelíthető meg.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke az épületgépészeti és konyhatechnológiai
eszközökre (hónap) 15
2 Vállalt többlet-jótállás mértéke az építési munkák vonatkozásában (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00005 és ld. II.2.9. pontot
II.2.9) További információ:
A beruházás a TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00005, a TOP-2.1.1-15-GM1-2016-00001 valamint a TOP-2.1.1-16GM1-2017-00002 projektek keretében valósul meg.
II.2.5. ponthoz: Az épületgépészeti és konyhatechnológiai eszközökre vonatkozó többletj. legkedvezőbb
értéke: 36 hónap, legkedvezőtlenebb értéke: 0 hónap. Az építési munkákra vállalt többletj. legkedvezőbb
értéke: 48 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21119 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építési kivitelezési munkák beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Loland Elektro Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24006275
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország

E-mail: mr@loland.hu
Telefon: +36 306810389
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96618783
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23001772208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Loland Építő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92010477
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
E-mail: mr@loland.hu
Telefon: +36 306810389
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96618783
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25536689208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 616808699
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 655514629
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyílászárók
gyártása és beépítése, lakatosmunkák, tetőfedés és ácsmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29212956
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13941770208
Hivatalos név: Loland Építő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92010477
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25536689208
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft. (4571/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83969432
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Ecser
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2233
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solti Tamásné Dr.
Telefon: +36 203724068
E-mail: soltidr@gmail.com
Fax: +36 12470433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: műanyag csomagolóeszköz gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépek beszerzése két részajánlatban
Hivatkozási szám: EKR001160572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42990000-2

További tárgyak:

42994000-0

Kiegészítő szójegyzék

42994200-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Automata préslégformázó gép beszerzése 1 db
2. rész: Ikercsigás extruder sor beszerzése 1 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 414242975 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Automata préslégformázó gép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42990000-2

További tárgyak:

42994000-0

Kiegészítő szójegyzék

42994200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ecser, Ady Endre u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Automata préslégformázó gép beszerzése 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama,12 hónap kötelező, teljes körű, (Pontozásra kerül a 12
hónap feletti, max. 24 hónap többletvállalás) 5
2 Vállalt szállítási határidő: a korábbi szállítás esetén plusz pont nem adható! (minimum45
nap,maximum: 180 nap ) 30
3 Szakmai ajánlat műszaki tartalma 15

Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A közbeszerzés Eszközbeszerzés a 2018-1.3.1-VKE pályázati konstrukcióban támogatási szerződés alapján
finanszírozott.
II.2.1)
Elnevezés: Ikercsigás extruder sor beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42994200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ecser, Ady Endre u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ikercsigás extruder sor beszerzése 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama, 12 hónap kötelező, teljes körű, (Pontozásra kerül a 12
hónap feletti, max. 24 hónap többletvállalás) 5
2 Vállalt szállítási határidő: a korábbi szállítás esetén plusz pont nem adható! (minimum: 45 nap,
maximum: 270 nap ) 10
3 Szakmai ajánlat műszaki tartalma 25
Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A közbeszerzés Eszközbeszerzés a 2018-1.3.1-VKE pályázati konstrukcióban támogatási szerződés alapján
finanszírozott.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Automata préslégformázó gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: G.N. Plastics Company Limited
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35638081
Postai cím: G.N. Plastics Company Limited 345 Old Trunk 3
Város: Chester, Nova Scotia
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: B0J 1J0
Ország: Kanada
E-mail: jromkey@gncanada.com

Telefon: +1 9022753571
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +1 9022753100
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ684592586
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 221000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 220080000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: G.N. Plastics Company Limited
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35638081
Postai cím: G.N. Plastics Company Limited 345 Old Trunk 3

Város: Chester, Nova Scotia
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: B0J 1J0
Ország: Kanada
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ684592586
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ikercsigás extruder sor beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: China gwell machinery co.,ltd
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33622530
Postai cím: No 18 donglin industry park taicang jiangsu +8615962286913
Város: JIANGSU PROVINCE
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 215400
Ország: Kína
E-mail: 124002701@qq.com
Telefon: +86 15962286913
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 913205855571104930
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 193000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 193442975
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SML Maschinengesellschaft mbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67682896
Postai cím: Bundesstrasse 1a
Város: Lenzing
NUTS-kód: AT3
Postai irányítószám: 4860
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU39121703
Hivatalos név: China gwell machinery co.,ltd
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33622530
Postai cím: No 18 donglin industry park taicang jiangsu +8615962286913
Város: JIANGSU PROVINCE
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 215400
Ország: Kína
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 913205855571104930
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az EKR regisztráció során tévesen jelölte meg a Kbt. hatálya alá tartozás jogcímét. Az helyesen:
5.§ (3) bekezdése szerinti "támogatott szervezet". A jelen közbeszerzési eljárást is ennek megfelelően,
jogszerűen folytatta le. Az EKR rendszerben a módosítás 2019. április 12. napján megtörtént, jóváhagyva.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Ravazd Község Önkormányzata (6688/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ravazd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96838147
Postai cím: Országút U. 119/a.
Város: Ravazd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Poór Diána
Telefon: +36 306966824
E-mail: mm.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tószer utcai támfal helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000301862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45100000-8

További tárgyak:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 57 m hosszban, 1,95-3,50 m
magassággal, 2,00-2,50 széles vb. alaplemezzel létesül egy kiegészítő talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton
szögtámfal. A támfal két szakaszból
áll:
- „f1” fal: 37 m hosszban, 3,05-3,50 m magassággal, 2,50 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyokkal ,
hátsó szivárgó kőbordákkal
- „f2” fal: 20 m hosszban, 1,95-2,55 m magassággal, 2,0 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyzás nélkül
Alapozás: A támfal alapja az „f1” szakaszon B1=2,50 m széles, az „f2” szakaszon B2= 2,00 m széles, 45
cm vastag C30/37-XC2-16-F3-EMI - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm homokos
kavics ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az az „f1” szakaszon
161,00-162,00 m.Bf, az „f2” szakaszon 162,50 m.Bf. A két szakaszt dilatációs hézag választja el (tágulási
hézag). Az alap- lépcsőzés homloksík eltolása 1,00 m. Az alaplemezt a termett-, elő-tömörített homok talajra
kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Dúcolási terv
a 14. rajzon.
Felmenő szerkezet, rézsűképzés, kőbordázás: A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve zömében
egyenes alaprajzzal-, alsó az „f1” szakaszon nagyon enyhe töréssel készül, 57 m hosszban, két végén a
rézsűbe befordított átmeneti terméskő szárnyfalakkal. A temető bejáratával szemközti kereszt és a keresztet
védő flóra elemes beton bélésfal elbontandó. A keresztet a támfal megépítése után vissza kell helyezni.
A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 1,95-3,50 m , vastagsága 40 cm , anyaga ZSE-40 zsalukő,
belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap
lejtése az „f1” szakaszon 0,26-2,5 %, az „f2” szakaszon 2,75%. Fedlap szintek: „f1”:165,30-165,80 m.Bf,
„f2”:165,25-165,80 m.Bf.. A fedlap- folyóka víztelenítése 2 helyen (falvégeken) elhelyezett NÁ 150-200 mm
KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton
folyókát kell kialakítani.
Víztelenítés: A támfalat a támfaltesten átvezetett és a termett partfalba bekötött geotextíliával szűrőzött
(bandázsolt vég-kialakítás) NÁ 63 mm PVC csősor vízteleníti, a csőtávolság 2 m. A támfal mögötti
kiomlásokat és a bevágást helyi anyag és 50 kg/m3 cement keverékéből álló stabilizált anyaggal kell
visszatölteni, Trg=97% tömörséggel. A támfal fedlapjához csatlakozó 1:1 hajlású rézsű humuszterítés
után füvesítendő, felületét kókusz rostmatraccal kell védeni a csapóeső ellen. Az alaplemez feletti feltöltés
az út felé lejtsen, felülete vagy füvesítendő, vagy tömörített bánya meddővel töltendő vissza. A partélen
balesetvédelmi fa korlát építendő.
Szívárgó kőbordák: A magasabb „f1” szakaszon a laza feltöltésből szivárgó vizek megfogására 7 db
háttöltésbe beréselt terméskő szivárgó borda létesü. Távolságuk 5,6 m, szélességük 1,0-1,5 m, mélységük
2,0-2,5 m, hosszuk 2,5-3,0 m. A kőbordák anyaga D=10-50 cm méretű terméskő vagy beton törmelék, a
munkagödröt körben 200 g/m2 geotextíliával kell szűrőzni. A kőbordákat felül 40 cm vastag iszapos talajjal
kell lezárni.
Talajhorgonyok: A támfalat az „f1” szakaszon a fedlap aljától 0,9 m-re és ferdén 10-20o-os szögben befúrt
injektált feszített horgonysor (H1, H2, H3, H4, H5, H6) rögzíti a háttér összlethez. Az alacsonyabb „f2”
szakaszon horgonyok ne szükségesek. . Horgony távolság 4,0 m, hosszuk 7,0 m, hagymásítás hossza 3,00

m. Anyaga B500B menetes végű betonacél, Ø22-25 mm átmérővel. Kezdeti feszítés Po=2 tonna. Összesen
6 db.
Közút és padka helyreállítása: eredeti magassági és helyszínrajzi vonalvezetéssel, eredeti szelvénnyel és
szerkezettel történik, 61,2 m hosszban horgony készül.
Részletes előírások és leírások a dokumentáció részét képező kiviteli tervben találhatók!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34107005 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Tószer utcai támfal helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45100000-8

További tárgyak:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ravazd, 1065. (1066/3) hrsz. Tószer utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 57 m hosszban, 1,95-3,50 m
magassággal, 2,00-2,50 széles vb. alaplemezzel létesül egy kiegészítő talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton
szögtámfal. A támfal két szakaszból
áll:
- „f1” fal: 37 m hosszban, 3,05-3,50 m magassággal, 2,50 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyokkal ,
hátsó szivárgó kőbordákkal
- „f2” fal: 20 m hosszban, 1,95-2,55 m magassággal, 2,0 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyzás nélkül
Alapozás: A támfal alapja az „f1” szakaszon B1=2,50 m széles, az „f2” szakaszon B2= 2,00 m széles, 45
cm vastag C30/37-XC2-16-F3-EMI - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm homokos
kavics ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az az „f1” szakaszon
161,00-162,00 m.Bf, az „f2” szakaszon 162,50 m.Bf. A két szakaszt dilatációs hézag választja el (tágulási
hézag). Az alap- lépcsőzés homloksík eltolása 1,00 m. Az alaplemezt a termett-, elő-tömörített homok talajra
kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Dúcolási terv
a 14. rajzon.
Felmenő szerkezet, rézsűképzés, kőbordázás: A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve zömében
egyenes alaprajzzal-, alsó az „f1” szakaszon nagyon enyhe töréssel készül, 57 m hosszban, két végén a
rézsűbe befordított átmeneti terméskő szárnyfalakkal. A temető bejáratával szemközti kereszt és a keresztet
védő flóra elemes beton bélésfal elbontandó. A keresztet a támfal megépítése után vissza kell helyezni.
A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 1,95-3,50 m , vastagsága 40 cm , anyaga ZSE-40 zsalukő,
belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap
lejtése az „f1” szakaszon 0,26-2,5 %, az „f2” szakaszon 2,75%. Fedlap szintek: „f1”:165,30-165,80 m.Bf,
„f2”:165,25-165,80 m.Bf.. A fedlap- folyóka víztelenítése 2 helyen (falvégeken) elhelyezett NÁ 150-200 mm
KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton
folyókát kell kialakítani.
Víztelenítés: A támfalat a támfaltesten átvezetett és a termett partfalba bekötött geotextíliával szűrőzött
(bandázsolt vég-kialakítás) NÁ 63 mm PVC csősor vízteleníti, a csőtávolság 2 m. A támfal mögötti
kiomlásokat és a bevágást helyi anyag és 50 kg/m3 cement keverékéből álló stabilizált anyaggal kell

visszatölteni, Trg=97% tömörséggel. A támfal fedlapjához csatlakozó 1:1 hajlású rézsű humuszterítés
után füvesítendő, felületét kókusz rostmatraccal kell védeni a csapóeső ellen. Az alaplemez feletti feltöltés
az út felé lejtsen, felülete vagy füvesítendő, vagy tömörített bánya meddővel töltendő vissza. A partélen
balesetvédelmi fa korlát építendő.
Szívárgó kőbordák: A magasabb „f1” szakaszon a laza feltöltésből szivárgó vizek megfogására 7 db
háttöltésbe beréselt terméskő szivárgó borda létesü. Távolságuk 5,6 m, szélességük 1,0-1,5 m, mélységük
2,0-2,5 m, hosszuk 2,5-3,0 m. A kőbordák anyaga D=10-50 cm méretű terméskő vagy beton törmelék, a
munkagödröt körben 200 g/m2 geotextíliával kell szűrőzni. A kőbordákat felül 40 cm vastag iszapos talajjal
kell lezárni.
Talajhorgonyok: A támfalat az „f1” szakaszon a fedlap aljától 0,9 m-re és ferdén 10-20o-os szögben befúrt
injektált feszített horgonysor (H1, H2, H3, H4, H5, H6) rögzíti a háttér összlethez. Az alacsonyabb „f2”
szakaszon horgonyok ne szükségesek. . Horgony távolság 4,0 m, hosszuk 7,0 m, hagymásítás hossza 3,00
m. Anyaga B500B menetes végű betonacél, Ø22-25 mm átmérővel. Kezdeti feszítés Po=2 tonna. Összesen
6 db.
Közút és padka helyreállítása: eredeti magassági és helyszínrajzi vonalvezetéssel, eredeti szelvénnyel és
szerkezettel történik, 61,2 m hosszban horgony készül.
Részletes előírások és leírások a dokumentáció részét képező kiviteli tervben találhatók!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás vállalt időtartama – egész naptári hónapban megadva
(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár a teljes kivitelezésre (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tószer utcai támfal helyreállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: rederrudi@gmail.com
Telefon: +36 305352980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34107005
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241
Hivatalos név: CZIMBETON Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76303263
Postai cím: Vörösmarty Utca 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14278008242
Hivatalos név: Zala-Sadek Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62695534
Postai cím: Dalos Utca 14.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868548220
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (6758/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35512697
Postai cím: Kálvin Tér 4.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajoszentpeter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak útburkolat felújítása
Hivatkozási szám: EKR000318572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Belterületi utak útburkolat felújítása: meglévő útburkolat felújítása és kétoldali szélesítése.
Mennyiség:
Harica u. – „A” jelű szakasz: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 205 m. Kétoldali burkolatszélesítés: 1,00 –
1,00 m.
Harica u. – „B” jelű szakasz: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 206 m. Kétoldali burkolatszélesítés: 0,50 –
0,50 m.
Rózsa u., Kinizsi u.: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 423 m. Kétoldali burkolatszélesítés: 0,50 – 0,50 m.
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint hatósági
engedély nélkül végezhető építési beruházás.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Belterületi utak útburkolat felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3

További tárgyak:
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sajószentpéter,
Harica u. – „A” jelű szakasz: 776 hrsz-ú ingatlan
Harica u. – „B” jelű szakasz: 776 hrsz-ú ingatlan
Rózsa u., Kinizsi u.: 262, 925/302 hrsz-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Belterületi utak útburkolat felújítása: meglévő útburkolat felújítása és kétoldali szélesítése.
Mennyiség:

Harica u. – „A” jelű szakasz: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 205 m. Kétoldali burkolatszélesítés: 1,00 –
1,00 m.
Harica u. – „B” jelű szakasz: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 206 m. Kétoldali burkolatszélesítés: 0,50 –
0,50 m.
Rózsa u., Kinizsi u.: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 423 m. Kétoldali burkolatszélesítés: 0,50 – 0,50 m.
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint hatósági
engedély nélkül végezhető építési beruházás.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás időtartama: Az előírt 48 hónap jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Áfa-val együtt, Ft-ban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: Belterületi utak útburkolat felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata
és értékelése nélkül az eljárást eredménytelenné nyilvánította, tekintve, hogy a végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41962042
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12976119205
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Scherg Lőrinc Pataki Erdőbirtokossági Társulat (6805/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Scherg Lőrinc Pataki Erdőbirtokossági Társulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95686871
Postai cím: Debreceni Út 269.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kondorné Gulácsi Ágnes
Telefon: +36 42547700
E-mail: scherg@szurotrade.hu
Fax: +36 42547701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: erdészet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdészeti technológia fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000196752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. részajánlat:
- Erdészetben használható traktor 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 500 LE és a maximális teljesítménye min.
557 LE, motorhengerek száma min. 6 db, hengerűrtartalom min. 12 700 cm3,legalább 37 km/h haladási
sebesség, TLT fordulatszám min. 1000 fordulat/perc, hidraulika maximális szállítási teljesítménye: min 220l/
perc, kihelyezett kör: elektronikus vezérlésű min. 6 pár Power beyond, gép összsúlya pótsúlyokkal együtt
minimum 20 000 kg, 60 hónap általános garancia, min. 6000 üzemóra vagy 5 év teljeskörű garancia.
- Erdészetben használható traktor 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 340 LE és a maximális teljesítménye min.
400LE, motorhengerek száma min. 6 db, hengerűrtartalom min. 7800 cm3, legalább 50 km/h haladási
sebesség, sebességváltó fokozatmentes, TLT fordulatszám min. 1000 fordulat/perc, hidraulika maximális
szállítási teljesítménye: min 166 l/perc, kihelyezett kör: elektronikus vezérlésű min. 4 pár Power beyond, gép
összsúlya pótsúlyokkal együtt min. 14 300 kg, 60 hónap általános garancia, min. 6000 üzemóra vagy 5 év
teljeskörű garancia.
- Erdészetben használható traktor 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 113 LE és a maximális teljesítménye min. 123
LE, hengerűrtartalom min. 4400 cm3, sebességváltó min. 16 előre/min. 16 hátra, legalább 40 km/h haladási
sebesség, TLT mérete 6 bordás, átmérője: 13/8", TLT fordulatszám 540/540E/1000 fordulat/perc, hidraulika
maximális szállítási teljesítménye: min 110 l/perc, kihelyezett kör: min. 3 pár Power beyond, gép összsúlya
pótsúlyokkal együtt min. 5 200 kg, 60 hónap általános garancia, min. 6000 üzemóra vagy 5 év teljeskörű
garancia.
II. részajánlat: Erdészetben használható teleszkópos rakodógép 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 140 LE, motorhengerek száma min. 4 db,
hengerűrtartalom min. 4500 cm3, legalább 38 km/h haladási sebesség, hidraulika maximális szállítási
teljesítménye: min 140 l/perc, összsúlya gyári raklapvillával együtt min. 7850 kg, maximális teherbírás min.
6000 kg, maximális emelési magasság min. 9 m, maximális kinyúlás előre: min. 5,3 m, teherbírás teljes
emelési magasságnál: min. 4000 kg, terménykanál min. 4 m3, 5 év vagy 6000 üzemóra teljeskörű garancia.
III. részajánlat:
- Erdészeti pótkocsi daruval 1 db:
Főbb műszaki követelmények: maximális teherbírás min. 10 tonna, raktér felület: min. 2,3 m2, rakfelület
hossza: min. 4 m, pótkocsi teljes hossza: min. 6,14 m, rakonca min. 4 pár, daru maximális emelőtávolsága
min: 6,9 m, hasznos emelőképesség 4 méteren: min. 1100 kg rotátor és rönkfogó nélkül, 2 db hidraulikus
támasztóláb, min. 1 db rönkfogó, 1 év teljeskörű garancia.
- Szárzúzó 1 db:
Főbb műszaki követelmények: aprítási átmérő. max 25 cm átmérőig, gyökerek, tuskók aprítására
alkalmasság, max. 5 cm mélységig leereszhető legyen a talajban, kardántengely mérete 21 bordás,
hidraulikusan állítható hátfal, munkaszélesség min. 225 cm, 1 év teljeskörű garancia.
A beszerzendő eszközök részletes, Ajánlatkérő által elvárt műszaki paraméterei a Közbeszerzési
dokumentumokban találhatóak. Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Jelen közbeszerzési eljárás új eszközök beszerzésére vonatkozik. Az eszközök nettó egységárának
tartalmaznia kell a szállítási, elhelyezési, a beüzemelési és betanítási költségeket is.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 248167000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Traktorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4516 Demecser, 0261/12 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlat:
- Erdészetben használható traktor 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 500 LE és a maximális teljesítménye min.
557 LE, motorhengerek száma min. 6 db, hengerűrtartalom min. 12 700 cm3,legalább 37 km/h haladási
sebesség, TLT fordulatszám min. 1000 fordulat/perc, hidraulika maximális szállítási teljesítménye: min 220l/
perc, kihelyezett kör: elektronikus vezérlésű min. 6 pár Power beyond, gép összsúlya pótsúlyokkal együtt
minimum 20 000 kg, 60 hónap általános garancia, min. 6000 üzemóra vagy 5 év teljeskörű garancia.
- Erdészetben használható traktor 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 340 LE és a maximális teljesítménye min.
400LE, motorhengerek száma min. 6 db, hengerűrtartalom min. 7800 cm3, legalább 50 km/h haladási
sebesség, sebességváltó fokozatmentes, TLT fordulatszám min. 1000 fordulat/perc, hidraulika maximális
szállítási teljesítménye: min 166 l/perc, kihelyezett kör: elektronikus vezérlésű min. 4 pár Power beyond, gép
összsúlya pótsúlyokkal együtt min. 14 300 kg, 60 hónap általános garancia, min. 6000 üzemóra vagy 5 év
teljeskörű garancia.
- Erdészetben használható traktor 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 113 LE és a maximális teljesítménye min. 123
LE, hengerűrtartalom min. 4400 cm3, sebességváltó min. 16 előre/min. 16 hátra, legalább 40 km/h haladási
sebesség, TLT mérete 6 bordás, átmérője: 13/8", TLT fordulatszám 540/540E/1000 fordulat/perc, hidraulika
maximális szállítási teljesítménye: min 110 l/perc, kihelyezett kör: min. 3 pár Power beyond, gép összsúlya
pótsúlyokkal együtt min. 5 200 kg, 60 hónap általános garancia, min. 6000 üzemóra vagy 5 év teljeskörű
garancia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (24 120 óra) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1862331354 projektazonosító
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Teleszkópós rakodógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4516 Demecser, 0261/12. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlat:
Erdészetben használható teleszkópos rakodógép 1 db:
Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítménye min. 140 LE, motorhengerek száma min. 4 db,
hengerűrtartalom min. 4500 cm3, legalább 38 km/h haladási sebesség, hidraulika maximális szállítási
teljesítménye: min 140 l/perc, összsúlya gyári raklapvillával együtt min. 7850 kg, maximális teherbírás min.
6000 kg, maximális emelési magasság min. 9 m, maximális kinyúlás előre: min. 5,3 m, teherbírás teljes
emelési magasságnál: min. 4000 kg, terménykanál min. 4 m3, 5 év vagy 6000 üzemóra teljeskörű garancia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (24 120 óra) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1862331354 projektazonosító
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Erdészeti pótkocsi és erdészeti zúzógép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4516 Demecser, 0261/12. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlat:
- Erdészeti pótkocsi daruval 1 db:
Főbb műszaki követelmények: maximális teherbírás min. 10 tonna, raktér felület: min. 2,3 m2, rakfelület
hossza: min. 4 m, pótkocsi teljes hossza: min. 6,14 m, rakonca min. 4 pár, daru maximális emelőtávolsága
min: 6,9 m, hasznos emelőképesség 4 méteren: min. 1100 kg rotátor és rönkfogó nélkül, 2 db hidraulikus
támasztóláb, min. 1 db rönkfogó, 1 év teljeskörű garancia.
- Szárzúzó 1 db:

Főbb műszaki követelmények: aprítási átmérő. max 25 cm átmérőig, gyökerek, tuskók aprítására
alkalmasság, max. 5 cm mélységig leereszhető legyen a talajban, kardántengely mérete 21 bordás,
hidraulikusan állítható hátfal, munkaszélesség min. 225 cm, 1 év teljeskörű garancia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (24 120 óra) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1862331354 projektazonosító
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Traktorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGROTEC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28748290
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 4/A
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
E-mail: schober@agrotec.hu
Telefon: +36 34568520
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13995889211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 189627000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: AGROTEC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28748290
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 4/A
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13995889211
Hivatalos név: Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65827963
Postai cím: Mindzsenti Körút 55
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961723203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Teleszkópós rakodógép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bondord@axial.hu
Telefon: +36 305753165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39240000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
Hivatalos név: Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65827963
Postai cím: Mindzsenti Körút 55
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961723203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Erdészeti pótkocsi és erdészeti zúzógép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65827963
Postai cím: Mindzsenti Körút 55
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: martonzs@valkon.hu
Telefon: +36 306974234
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76579009

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961723203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65827963
Postai cím: Mindzsenti Körút 55
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961723203
Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. alapján bírálat, az alábbi ajánlatok nem kerültek bírálat alá:
I. rész: Valkon 2007 Kft. 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
II. rész: Valkon 2007 Kft. 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
III. rész: Axiál Kft. 6500 Baja, Szegedi út 147.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (21207/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27948277
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 21.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Kiss Zita
Telefon: +36 82505100
E-mail: kozbeszerzes@sefag.hu
Fax: +36 82505133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sefag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Ropoly – Tájház, természetőrház, híd és kerti szaletli építése, valamint az 1. és 2.
számú vízkút létesítése – INTERREG”
Hivatkozási szám: EKR000549512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Táj és természetismereti ház: hasznos alapterület: 83,3 m2, beépített alapterület 107,7 m2
Természetőrház: hasznos alapterület: 85,4 m2, beépített alapterület 109,6 m2
Kerti pavilon: hasznos alapterület: 35,0 m2, beépített alapterület 35,0 m2
Fahíd: hosszúság: 11,5 m; szélesség: 1,4 m
2. rész:
1.sz. kút ~190 m fúrási mélység
2.sz. kút ~190 m fúrási mélység
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervek, helyszínrajzok, illetve az árazatlan költségvetés
tartalmaznak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Ropoly, Tájház, természetőrház, híd és stb. építés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Bőszénfa 0304/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Táj és természetismereti ház: hasznos alapterület: 83,3 m2, beépített alapterület 107,7 m2
Természetőrház: hasznos alapterület: 85,4 m2, beépített alapterület 109,6 m2
Kerti pavilon: hasznos alapterület: 35,0 m2, beépített alapterület 35,0 m2
Fahíd: hosszúság: 11,5 m; szélesség: 1,4 m

A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervek, helyszínrajzok, illetve az árazatlan költségvetés
tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 24 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap) 20
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető (MV-É) tapasztalati éveinek
száma. 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR1601_212_0014
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ropoly, 1. és 2. számú vízkút létesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 1. számú kút: Bőszénfa – 0306/1 hrsz
2. számú kút: Bőszénfa – 0304/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.sz. kút ~190 m fúrási mélység
2.sz. kút ~190 m fúrási mélység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 24 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap) 20
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető (MV-VZ) tapasztalati éveinek
száma. 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR1601_212_0014
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ropoly, Tájház, természetőrház, híd és stb. építés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az eljárást eredménytelen az ajánlatokat
bírálata és értékelése nélkül mivel az eljárásban a végleges ajánlatok mindegyike meghaladja a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77225922
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214
Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72662775
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214
Hivatalos név: Zselic Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85721425
Postai cím: József Attila Utca 7.
Város: Kaposvát
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24849160214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ropoly, 1. és 2. számú vízkút létesítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az eljárást eredménytelen az ajánlatokat
bírálata és értékelése nélkül mivel az eljárásban a végleges ajánlatok mindegyike meghaladja a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ULRICH HUNGARY KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87521966
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 85
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23091759217
Hivatalos név: Hidrotechnika 2001 Kút és Talajfúró Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94291913
Postai cím: Budapest Út 31
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13877831219
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (19507/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64637802
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515413
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99515244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sopron, 5368 /1 helyrajzi számon óvoda kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000120492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 pályázat keretében megvalósuló „Sopron, 5368 /1
helyrajzi számon óvoda kivitelezése” tárgyában.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron város délkeleti városrészén új, 100 férőhelyes, 4
csoportosóvodát kíván megépíteni jelen vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Sopron, 5368 /1 helyrajzi számon óvoda kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39715000-7

További tárgyak:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

45214100-1
45300000-0
45311200-2
45312310-3
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9400 Sopron, Hillebrand Jenő utca 1., hrsz.:
5368 /1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sopron város délkeleti városrészén új, 100 férőhelyes (4x25 fő)
óvoda épület és kiegészítő építményei építését tervezi.
A tervezett épületfejlesztés célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javításának ás a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása.
beépítési paraméterek:
_ Telek területe: 15.140 m2
_ Beépítés jellege: szabadonálló
_ előkert mérete: (észak) 25,00 m
_ előkert mérete (nyugat): 26,50 m
_ oldalkert mérete (dél): 30,79 m
_ oldalkert minimum: (kelet) 54,15 m
_ épület bruttó alapterülete: (előtetők nélkül) 1.183,18 m2
_ Előtetők vetületi alapterülete: 291,90 m2
_ Épület beépítettségbe számító alapterülete: 1.279,65 m2
_ beépítettség (%): 8,38 %
_ burkolt felületek: 1.366,39 m2
_ zöldterület: 12.493,96 m2
_ zöldfelületi fedettség (%): 82,52 %
_ építménymagasság: 4,60 m
A telken belül 20 db (19 +1) parkoló kerül kialakításra
A telken belül 15 db kerékpár elhelyezése biztosított.
A telken belül 15 db kerékpár elhelyezése biztosított.
Alkalmazott szerkezetek, Homlokzatképző anyagok, Gépészet, Villamos energiaellátás, karakterhiány miatt
részletesen a közbeszerzési dokumentációban!
További részleteket a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező Műszaki leírás tartalmaz, azonban
ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet, hogy nem tárgyai a közbeszerzésnek az útépítési, parképítési és
játszótér építési munkák!
A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok vagy típusok helyett, azokkal mindenben
egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. alkalmasságra bemutatott szakember magasépítési munkák
területén szerzett, alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (hónapban) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 15
2 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)
15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-SP1-2016-0003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08597 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Sopron, 5368 /1 helyrajzi számon óvoda kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatokban megajánlott nettó ajánlati árak mindegyike meghaladja
a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely nettó 257.495.583,- HUF, továbbá meghaladja
Ajánlatkérő részére feltételesen rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 382.919.795.- HUF
összeget is.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89335422
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10621143208
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.

Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426208
Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25845437
Postai cím: Varsa Utca 8
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (5571/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Batthyány felújítás - TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002
Hivatkozási szám: EKR000792912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Batthyány felújítás - TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68700000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Batthyány felújítás - TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Batthyány utcai rendelő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Batthyány rendelő felújítása:
• Projektarányos akadálymentesítés megoldása, új rámpa kiépítés, meglévő akadálymentes vizesblokk WCjének cseréje
• Homlokzati nyílászárók cseréje 56 m2 műanyag nyílászáró szerkezetűre
• Homlokzat hőszigetelése (EPS hőszigetelő lap 200 m2) és lábazat hőszigetelés (extrudált porisztirol lap 80
m2) és vakolása (vékonyvakolat)
• Palatető bontása és cseréje eternit síkpalára (280 m2)
• Válaszfal bontása (45 m2) és új építése (40 m2)
• Födém salakmentesítése (38 m3) és hőszigetelése (ásványgyapot 200 m2)
• Belső nyílászárók cseréje 22 db összesen 44 m2
• Belső kerámiaburkolat cseréje (aljzat 200 m2, falburkolat 240 m2)
• Műanyag diszperziós festés felületek 700 m2
• Komplett épületgépészet és fűtési rendszer cseréje
• Komplett épületvillamosság rendszer cseréje, új erősáramú és gyengeáramú hálózat kiépítése
További információ a dokumentációban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3)
pontja szerinti MV-É jelű szakembernek mindösszesen (hónap) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉG
jelű szakembernek mindösszesen (hónap) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉV jelű
szakembernek mindösszesen (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21094 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Batthyány felújítás - TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Szárcsa Utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@shsepito.hu
Telefon: +36 22332053
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22332053
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Szárcsa Utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207
Hivatalos név: Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45387465
Postai cím: Budai Út 30
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25287189207
Hivatalos név: Alba Complett Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21915600
Postai cím: Széchenyi Út 86
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12493274207
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szentendre Város Önkormányzat (6705/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23811537
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dóka Zsolt
Telefon: +36 209809071
E-mail: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentendre.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Petzelt gyalogátkelő a 11-es úton építés
Hivatkozási szám: EKR001030932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
375 m2 burkolat, 263 m szegély, 1 db közvilágítási rendszer, 1 db jelzőlámpás csomópont
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ahol a tervekben több csomópont leírása szerepel, ott
értelemszerűen csak a "2000 Szentendre, Dunakanyar krt. - Római sánc köz – Árpád utca (hrsz.: 873,
1062/2, 882/1, 815/2, 872)" csomóponthoz tartozó részeket vegyék figyelembe.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44575985 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Petzelt gyalogátkelő a 11-es úton építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. - Római sánc köz – Árpád
utca (hrsz.: 873, 1062/2, 882/1, 815/2, 872)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
375 m2 burkolat, 263 m szegély, 1 db közvilágítási rendszer, 1 db jelzőlámpás csomópont
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ahol a tervekben több csomópont leírása szerepel, ott
értelemszerűen csak a "2000 Szentendre, Dunakanyar krt. - Római sánc köz – Árpád utca (hrsz.: 873,
1062/2, 882/1, 815/2, 872)" csomóponthoz tartozó részeket vegyék figyelembe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
minimum követelmény feletti többlet - közlekedési építményen végzett - felelős műszaki vezetői
tapasztalata naptári hónapokban megadva 15
2 Jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári
hónapokban megadva, (min. 36; 48 és az az feletti megajánlás 48 hónapként lesz értékelve) 15

Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó Ft Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet
- közlekedési építményen végzett - felelős műszaki vezetői tapasztalata naptári hónapokban megadva
értékelési szempontnál (min. 0; 24 és az az feletti megajánlás 24 hónapként lesz értékelve)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Petzelt gyalogátkelő a 11-es úton építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76452080
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: lazar.lilla@tergeneral.hu
Telefon: +36 209351556
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120892241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44575985
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezetés, közvilágítás kiépítése, jelzőlámpa kiépítése, földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76452080
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120892241
Hivatalos név: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67313264
Postai cím: Rózsa Utca 4.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049679213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (24309/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járdaburkolat felújítás kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000809852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213316-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szombathely, Nádasdy F. utca Semmelweis és Széll K. utcák közötti szakaszán lévő járdaburkolat felújítása.
A járda/kerékpárút burkolatának felújítására 406,0 m hosszban, változó szélességben pályaszerkezet
cserével, valamint marás-aszfaltozással kerül sor. A felújítás a Semmelweis u-i csomóponttól indul,
a meglévő járda vonalát követi. A meglévő gépkocsi bejáratokban erősített szerkezet építendő.
A járda magassági vonalvezetése igazodik a meglévő a kapu- és gyalogosbejárókhoz, közmű
vezetékek aknafedlapjához, valamint a közút burkolatszéléhez, a csapadékvíz elvezetés biztosításának
figyelembevételével. A járda oldalesése az ingatlanoktól kifelé 1,5-2,0 %. A csomópontokban a
gyalogos/kerékpáros átvezetéseknél, a helyszínrajon jelölt területeken süllyesztett szegély készül 2 cm
szegélykiállással.
Az épületek mellett Dörken DELTA MS 8 szigetelő lemez beépítése történik a lábazati fal mellett.
A felújítás elvégzése nem jár a közművezeték átépítésével, kiváltásával, a meglévő felszíni szerelvényeket
szintbe kell helyezni.
Pályaszerkezetek:
Járda:
AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat építése 3-5 cm vtg-ban
10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
15 cm homokos kavics
A kapubehajtókban, a helyszínrajzon jelölt területeken az alábbi pályaszerkezettel kell átépíteni:
AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat építése 3-5 cm vtg-ban
15 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
15 cm homokos kavics
Az ÉNYKK Zrt. parkoló bejáratában, a helyszínrajzon jelölt területen az alábbi pályaszerkezettel kell
átépíteni:
AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg építése 3-5 cm vtg-ban
AC 11 hengerelt aszfalt kötőréteg építése 6 cm vtg-ban
20 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
15 cm homokos kavics
További előírások a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő határozott gyártmányú dologra azért hivatkozott, mivel nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása. A termék megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben
azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést
és az egyenértékűség fennállását.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39247779 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Járdaburkolat felújítás kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, 6776 és 7015 hrsz-ú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Nádasdy F. utca Semmelweis és Széll K. utcák közötti szakaszán lévő járdaburkolat felújítása.
A járda/kerékpárút burkolatának felújítására 406,0 m hosszban, változó szélességben pályaszerkezet
cserével, valamint marás-aszfaltozással kerül sor. A felújítás a Semmelweis u-i csomóponttól indul,
a meglévő járda vonalát követi. A meglévő gépkocsi bejáratokban erősített szerkezet építendő.
A járda magassági vonalvezetése igazodik a meglévő a kapu- és gyalogosbejárókhoz, közmű
vezetékek aknafedlapjához, valamint a közút burkolatszéléhez, a csapadékvíz elvezetés biztosításának
figyelembevételével. A járda oldalesése az ingatlanoktól kifelé 1,5-2,0 %. A csomópontokban a
gyalogos/kerékpáros átvezetéseknél, a helyszínrajon jelölt területeken süllyesztett szegély készül 2 cm
szegélykiállással.
Az épületek mellett Dörken DELTA MS 8 szigetelő lemez beépítése történik a lábazati fal mellett.
A felújítás elvégzése nem jár a közművezeték átépítésével, kiváltásával, a meglévő felszíni szerelvényeket
szintbe kell helyezni.
Pályaszerkezetek:
Járda:
AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat építése 3-5 cm vtg-ban
10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
15 cm homokos kavics
A kapubehajtókban, a helyszínrajzon jelölt területeken az alábbi pályaszerkezettel kell átépíteni:
AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat építése 3-5 cm vtg-ban
15 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
15 cm homokos kavics
Az ÉNYKK Zrt. parkoló bejáratában, a helyszínrajzon jelölt területen az alábbi pályaszerkezettel kell
átépíteni:
AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg építése 3-5 cm vtg-ban
AC 11 hengerelt aszfalt kötőréteg építése 6 cm vtg-ban
20 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
15 cm homokos kavics
További előírások a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő határozott gyártmányú dologra azért hivatkozott, mivel nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása. A termék megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben
azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést
és az egyenértékűség fennállását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási idő mértéke (hónap) (a teljesítéstől számított min. 24 hónap,
max. 72 hónap) 15
2 2. Bontott anyagok újrahasznosításának mértéke: (%) (min. 0%, max. 50 %) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Járdaburkolat felújítás kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/12/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39646342
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39247779
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák,
szegélyépítés, aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65121403
Postai cím: Andrássy Utca 77. 2em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336242
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
Hivatalos név: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63210477
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218
Hivatalos név: Takép-2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46904461
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 94.
Város: Szentpéterfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9799
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11304188218
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018/10/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

TERMO-FUVAR Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (6279/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TERMO-FUVAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86929453
Postai cím: Földvár Utca 19/a
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mitre Ferenc
Telefon: +36 209474257
E-mail: ferenc.mitre@gmail.com
Fax: +36 52557477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.facebook.com/pages/Termo-FuvarKft/333292890150946
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közúti áruszállítás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.1)
Hivatkozási szám: EKR000055862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés a TERMO-FUVAR Kft-nél.
1 db konvejor, 1 db Beégető kemence, 1 db Porfestő kabin, 1 db Előkezelő, 1 db Vízleszárító, 1 db Központi
vezérlő egység, 1 db Kompresszor, 1 db Vízkezelő.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező gépek egy rendszer elemei, így
funkcionálisan és technológiailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, összefüggnek, melyre figyelemmel
azok több ajánlattevő általi szállítása a rendszerszerű működést veszélyeztetné.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.1)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország: 4243. Téglás, 0135/20 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Konvejor: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Festendő termékek függesztése, és folyamatos
mozgatása a festőberendezésen
végig. Kialakítás: függesztett felsőpályás, C sínes alul zárt rendszerű automata olajozóval, fokozatmentes
szabályozás, dinamikus
láncfeszítés. Kapacitás: 0,5-3,5m/perc. Terhelhetőség: 80kg/akasztási pont. Hasznos munkadarab méret
minimum: 3000 mm hossz,
750 mm szélesség, 1000 mm magasság. Feldolgozandó munkadarabok anyaga: fém termékek, acél, alu,
horganyzott és rozsdamentes.

Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató. 1 db Beégető kemence leszállítva, üzembe
helyezve. Funkció: Porszórt
alkatrészeken a porfesték beégetése, polimerizációja. Rendszer részei: Szigetelt kemence test, Hőcserélők,
légtechnikai egységek. Gép
méretei: 20.000 mm hossz, 8000 mm szélesség, 4500 mm magasság. Átmenő rendszerű, folyamatos
üzemű. Beégetés során 2m-es
pályasebességnél minimum 12 perc beégetési idő. Kapacitás: 2x250 KW, 200 °C. Fűtőközeg: földgáz.
Feldolgozandó munkadarabok
anyaga: fém termékek, acél, alu, horganyzott és rozsdamentes. Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelésikarbantartási útmutató. 1 db
Porfestő kabin: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Porlakk, kézi és gépi felhordása, por leválasztás, és
ciklonos por visszanyerés.
Kapacitás: min. 12000 m3/óra. Teljesítmény legalább 2m/perc. Feldolgozandó termék mérete minimum: 750
mm szélesség, 1000 mm
magasság, 3000 mm hossz. Gép mérete maximum: 4000 mm hossz, 5000 mm szélesség, 4500 mm
magasság. Szórópisztolyok: 2 kézi, 6
automata. Szín csere: maximum 20 perc. Feldolgozandó munkadarabok anyaga: fém termékek, acél, alu,
horganyzott és rozsdamentes.
Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató 1 db Előkezelő leszállítva, üzembe helyezve.
Funkció: Szóró előkezelő
rendszer Oxsilan technológiához. Műszaki jellemzők: zsírtalanítás, öblítés, ionmentes öblítés, Oxsilan
passiválás, ionmentes öblítés:
Fázisok száma 5, Teljesítménye: legalább 2m / perc, szórási teljesítmény 1-1,5 bar. Hasznos munkadarab
méret minimum: 3000 mm
hossz, 750 mm szélesség, 1000 mm magasság. Szigetelt felépítmény: rozsdamentes acél. Kádak:
rozsdamentes acél alsó gyűjtőtartály.
Vízgazdálkodás: kaszkádos frissítés. Beépített vízlágyító: Az utolsó öblítő fázisba épített vízlágyító, ami
állandó 30microS/cm
vízminőséget biztosít. Beépített fűtőteljesítmény: A zsírtalanítóba beépített fűtőteljesítmény 300Kw.
Kompresszor fölös hőjének
fogadására alkalmas. A hőcserélőbe beépített szelepeken keresztül, szerelésmentesen lehet savazni.
Berendezés mérete maximum:
28.000 mm hossz, 2500 mm szélesség, 4000 mm magasság. Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelésikarbantartási útmutató. 1 dbVízleszárító: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Az előkezelés után
hátramaradt víz leszárítása a felületről. Berendezés maximális
mérete: 20.000 mm hossz, 1500 mm szélesség, 4500 mm magasság Szigetelt acélszerkezet és burkolat.
Üzemi hőmérséklet: 80-120 °C
. Fűtőközeg: földgáz. Teljesítmény: 200 kW. Munkadarab minimális méret: 1000 mm hossz, 750 mm
szélesség,3000 mm magasság. 1
db Központi vezérlő egység: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: A porfestő technológia minden
elemének vezérlése, monitorozása.
A berendezés üzemeltetéséhez max 3X150A. szükséges, ezen keresztül történik a teljes berendezés áram
ellátása, vezérlése,
reteszelése. Megjeleníti a berendezés aktuális paramétereit. A megjelenített adatokat, tárolja, és továbbítani
tudja a vállalat irányítási
rendszer számára. Ipar 4.0 előírásai szerint Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató. 1
db Kompresszor:
leszállítva, üzembe helyezve. Műszaki jellemzők: legalább 15 Kw csavarkompresszor, hűtve szárítóval, 500L
tartállyal, kondenzátum –
olaj/víz szétválasztóval, hűtő hőcserélővel, az előkezelő fűtésével egybeépítve. 1 db Vízkezelő: leszállítva,
üzembe helyezve. Az utolsó
öblítő fázis helyben történő frissítésére takarékossági célból. RO, rendszerű. 125L/óra teljesítménnyel. A két
ionmentes előkezelő
fázisba kötve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás megajánlása (min. 0, max. 12 hónap) 10
2 3. A meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervíz-szolgáltatás megkezdése
(min. 0, max. 6 órán belül) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.1)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Edubox Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74346473
Postai cím: Nagy László Utca 2 fszt.8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: simonsandor83@gmail.com
Telefon: +36 703648904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575464203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Edubox Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74346473
Postai cím: Nagy László Utca 2 fszt.8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575464203
Hivatalos név: Polipowder kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67872435
Postai cím: Szt. István. Körút 23
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23969447203
Hivatalos név: FÉMTÖMLŐ Gyártó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31041416
Postai cím: Bukarest Ut 11
Város: Budapest XI.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25366462243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (6733/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76408326
Postai cím: Törteli Út 1-3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bobál István
Telefon: +36 53310011
E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Fax: +36 53310860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.toldykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pathológia szövettani vizsgálóberendezéseinek beszerzése 4 részben, összesen 5
db,határozott idejű adásvételi szerződés keretében.
Hivatkozási szám: EKR001138032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pathológia szövettani vizsgálóberendezéseinek beszerzése 4 részben, összesen 5 db, határozott idejű
adásvételi szerződés keretében.
1.rész: Fedőautomata, rutin patológiai munkához: 1 db
2.rész: Festőautomata, rutin patológiai munkához: 1 db
3.rész: Szánkás mikrotom, rutin patológiai munkához: 2 db,
4.rész: Mikroszkóp, rutin patológiai munkához: 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
vizsgálóberendezések helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és
karbantartás vállalása, az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje
a jótállási idő alatt, valamint a vizsgálóberendezések használatának betanítása az Ajánlatkérő által
kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével – és 3 órás próbaüzem tartása, erről
jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra, amennyiben a vizsgálóberendezés
minőségileg kifogástalan. A leszállított vizsgálóberendezésnek gyári újnak kell lennie. Az üzembehelyezésről
üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt
óraszáma: 1 óra időtartamban.
Csatolni kell a megajánlott vizsgálóberendezések magyar nyelvű leírását. A további részletes előírásokat és
elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14406500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Fedőautomata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

50000000-5
79998000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Fedőautomata, rutin patológiai munkához 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
vizsgálóberendezések helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és
karbantartás vállalása, az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje
a jótállási idő alatt, valamint a vizsgálóberendezések használatának betanítása az Ajánlatkérő által
kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével – és 3 órás próbaüzem tartása, erről
jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra, amennyiben a vizsgálóberendezés
minőségileg kifogástalan. A leszállított vizsgálóberendezésnek gyári újnak kell lennie. Az üzembehelyezésről
üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt
óraszáma: 1 óra időtartamban.
Csatolni kell a megajánlott vizsgálóberendezések magyar nyelvű leírását. A további részletes előírásokat és
elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Fedés sebessége: minimum 200 lemez/óra Kérjük megadni! (Előny a
több!) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: Minőségi szempont: 1. szempont: egyenes arányosítás.
Nettó össz. ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Festőautomata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

50000000-5
79998000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel

Mennyiség: Festőautomata, rutin patológiai munkához: 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
vizsgálóberendezések helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és
karbantartás vállalása, az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje
a jótállási idő alatt, valamint a vizsgálóberendezések használatának betanítása az Ajánlatkérő által
kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével – és 3 órás próbaüzem tartása, erről
jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra, amennyiben a vizsgálóberendezés
minőségileg kifogástalan. A leszállított vizsgálóberendezésnek gyári újnak kell lennie. Az üzembehelyezésről
üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt
óraszáma: 1 óra időtartamban.
Csatolni kell a megajánlott vizsgálóberendezések magyar nyelvű leírását. A további részletes előírásokat és
elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szakaszos adagolás lehetősége (igen/nem) (igen=10 pont, nem= 0
pont) 10
2 2. Nyitott, félig zárt vagy zárt rendszer (Kérjük megadni!) (nyitott=0 pont, félig zárt=5 pont, zárt=10
pont) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: Minőségi szempont: 1. és 2. szempont: pontkiosztás.
Nettó össz. ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Szánkás mikrotom
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

50000000-5
79998000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Szánkás mikrotom, rutin patológiai munkához: 2 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
vizsgálóberendezések helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és
karbantartás vállalása, az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje
a jótállási idő alatt, valamint a vizsgálóberendezések használatának betanítása az Ajánlatkérő által
kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével – és 3 órás próbaüzem tartása, erről
jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra, amennyiben a vizsgálóberendezés
minőségileg kifogástalan. A leszállított vizsgálóberendezésnek gyári újnak kell lennie. Az üzembehelyezésről

üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt
óraszáma: 1 óra időtartamban.
Csatolni kell a megajánlott vizsgálóberendezések magyar nyelvű leírását. A további részletes előírásokat és
elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Beépített pengevédő (igen/nem) (igen=10 pont, nem= 0 pont) 10
2 2. Alacsony profilú pengékhez pengetartó (igen/nem) (igen=10 pont, nem= 0 pont) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: Minőségi szempont: 1. és 2. szempont: pontkiosztás.
Nettó össz. ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Mikroszkóp
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38510000-3

További tárgyak:

50000000-5
79998000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Mikroszkóp, rutin patológiai munkához: 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
vizsgálóberendezések helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és
karbantartás vállalása, az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje
a jótállási idő alatt, valamint a vizsgálóberendezések használatának betanítása az Ajánlatkérő által
kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével – és 3 órás próbaüzem tartása, erről
jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra, amennyiben a vizsgálóberendezés
minőségileg kifogástalan. A leszállított vizsgálóberendezésnek gyári újnak kell lennie. Az üzembehelyezésről
üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt
óraszáma: 1 óra időtartamban.
Csatolni kell a megajánlott vizsgálóberendezések magyar nyelvű leírását. A további részletes előírásokat és
elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. 5 helyes vagy 6 helyes revolverhely (igen/nem) (igen=10 pont, nem=0
pont) 20

Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: Minőségi szempont: 1. szempont: pontkiosztás.
Nettó össz. ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fedőautomata

Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57185136
Postai cím: Péterhegyi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tender@kromat.hu
Telefon: +36 12482110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13198547
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11802428243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4930000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95390305
Postai cím: Bécsi Út 271.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14029361241
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10732481
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429879241
Hivatalos név: SzamosMediko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78978652
Postai cím: Fodor Utca 93. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394021243
Hivatalos név: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57185136
Postai cím: Péterhegyi Út 98.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11802428243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Festőautomata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10732481
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429879241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95390305
Postai cím: Bécsi Út 271.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14029361241
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
Hivatalos név: SzamosMediko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78978652
Postai cím: Fodor Utca 93. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394021243
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10732481
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429879241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szánkás mikrotom
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4528000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10732481
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429879241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Mikroszkóp
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SzamosMediko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78978652
Postai cím: Fodor Utca 93. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: szamosmediko@gmail.com
Telefon: +36 209356933
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13559972
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394021243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 448500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
Hivatalos név: SzamosMediko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78978652
Postai cím: Fodor Utca 93. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394021243
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
Hivatalos név: Electromed Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40839923
Postai cím: Párkány Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10633034241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Zalaszentiván Község Önkormányzata (6491/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaszentiván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76170074
Postai cím: Hunyadi János Utca 2/A.
Város: Zalaszentiván
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 9821
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dormán Miklós
Telefon: +36 92593030
E-mail: polgarmester@zalaszentivan.t-online.hu
Fax: +36 92593030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaszentivan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kiskutas Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12474543
Postai cím: Fő Utca 63.
Város: Kiskutas
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8911
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dormán Miklós
Telefon: +36 92593030
E-mail: polgarmester@zalaszentivan.t-online.hu
Fax: +36 92593030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskutas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Zalaszentiván Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Traktor és kapcsolódó adapterek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000075882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőgazdasági gép és tartozékok beszerzése
traktor
traktorral kompatibilis aprítógép
traktorral kompatibilis Gémes hidraulikus padka kasza
traktorral kompatibilis tolólap
traktorral kompatibilis seprűgép
traktorral kompatibilis homlokrakodó
traktorral kompatibilis árokásó
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Traktor és kapcsolódó adapterek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8921 Zalaszentiván Hunyadi u. 2/a hrsz: 191/7, illetve az
árokásó vonatkozásában 8911 Kiskutas Fő u. 63. hrsz: 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db traktor
1 db traktorral kompatibilis aprítógép
1 db traktorral kompatibilis Gémes hidraulikus padka kasza
1 db traktorral kompatibilis tolólap
1 db traktorral kompatibilis seprűgép
1 db traktorral kompatibilis homlokrakodó
1 db traktorral kompatibilis árokásó
A traktornak és adaptereinek újnak kell lenniük.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a közúti közlekedéshez, a forgalomba helyezhetőséghez
szükséges műszaki vizsgáztatás (Nemzetközi Közlekedési Hatóság által kiadott forgalomba-helyezési
határozat és jármű kísérőlap a forgalmi engedély kiváltásához), és az eszköz üzembe helyezése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
Az AF-ben szereplő teljesítési határidő a végteljesítés határideje. A szerződés részteljesítési határidőt
tartalmaz: a 2 db munkagép (aprítógép, tolólap), teljesítési határideje: 2019.03.25.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02666 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Traktor és kapcsolódó adapterek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Odisys Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36895007
Postai cím: Határ Út 12
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: hgabor@odisys.hu
Telefon: +36 705879117
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21509975213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21050000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13990530203
Hivatalos név: Odisys Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36895007
Postai cím: Határ Út 12
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21509975213

Hivatalos név: Agro Nova Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40575290
Postai cím: József A Út 5
Város: Nova
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8948
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14844308220
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Zsámbék Város Önkormányzata (6673/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsámbék Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31659516
Postai cím: Rácváros Utca 2-4.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálos Andrea
Telefon: +36 13920024
E-mail: procura@procura.co.hu
Fax: +36 23565629
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsambek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zsambek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rózsaablak mintazatú térkő lerakása + parkoló ép.
Hivatkozási szám: EKR000136932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Akadémia utca – Piac köz – Szent István tér csomópontjában tervezett rózsaablak mintázatú útburkolat,
illetve a Szent István tér 7, 8, 9 sz. ingatlanok előtti út és parkolók építési kiviteli munkái”
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírásban részletezett feladatok
figyelembevételével.
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
térkő útburkolat, parkoló, kapubejáró:
• 8 cm térkő (mintázat és típus tájépítészeti terv szerint)
• 3 cm NZ 2/4 fektető zúzalék
• 20 cm CKt E2= 120 MN/m²
• 20 cm szemcsés ágyazat/fagyvédő réteg E2= 65 MN/m²
• tömörített földmű: Trγ= 95%, E2= 40 MN/m²
járda:
• 8 cm térkő (mintázat és típus tájépítészeti terv szerint)
• 3 cm NZ 2/4 fektető zúzalék
• 15 cm CKt E2= 100 MN/m2
• 20 cm szemcsés ágyazat/fagyvédő réteg E2= 65 MN/m²
• tömörített földmű: Trγ= 95%, E2= 40 MN/m²
szegélyek:
• járdaszegély a járda és a zöldfelület elválasztására
• süllyesztett szegély az út és a parkolók elválasztására, illetve vízelvezetés biztosítására, különböző
burkolattípusok elválasztására
• kiemelt szegély 15 cm kiállással út mellett, 12 cm kiállással parkoló mellett
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a műszaki
tervek, építési engedély tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60999644 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Rózsaablak mintázatú térkő lerakása + parkoló ép.

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2072 Zsámbék, Akadémia utca – Piac köz – Szent István tér
csomópontja, illetve a Szent István tér 7, 8, 9 sz. ingatlanok előtti út és parkolók
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Akadémia utca – Piac köz – Szent István tér csomópontjában tervezett rózsaablak mintázatú útburkolat,
illetve a Szent István tér 7, 8, 9 sz. ingatlanok előtti út és parkolók építési kiviteli munkái”
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírásban részletezett feladatok
figyelembevételével.
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
térkő útburkolat, parkoló, kapubejáró:
• 8 cm térkő (mintázat és típus tájépítészeti terv szerint)
• 3 cm NZ 2/4 fektető zúzalék
• 20 cm CKt E2= 120 MN/m²
• 20 cm szemcsés ágyazat/fagyvédő réteg E2= 65 MN/m²
• tömörített földmű: Trγ= 95%, E2= 40 MN/m²
járda:
• 8 cm térkő (mintázat és típus tájépítészeti terv szerint)
• 3 cm NZ 2/4 fektető zúzalék
• 15 cm CKt E2= 100 MN/m2
• 20 cm szemcsés ágyazat/fagyvédő réteg E2= 65 MN/m²
• tömörített földmű: Trγ= 95%, E2= 40 MN/m²
szegélyek:
• járdaszegély a járda és a zöldfelület elválasztására
• süllyesztett szegély az út és a parkolók elválasztására, illetve vízelvezetés biztosítására, különböző
burkolattípusok elválasztására
• kiemelt szegély 15 cm kiállással út mellett, 12 cm kiállással parkoló mellett
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a műszaki
tervek, építési engedély tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24
hónap + max. 24 hónap) 20
2 Ajánlattevő vállalja-e, hogy az építés során keletkező hulladékot szelektív formában kezeli az
alábbi frakciók tekintetében: papír, műanyag, üveg (igen / nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó vállakozói díj Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rózsaablak mintázatú térkő lerakása + parkoló ép.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék

NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: utkorona@utkorona.hu
Telefon: +36 202596996
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60999644
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csapadékcsatorna
építés és forgalomtechnikai munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
Hivatalos név: Retropol Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13876247
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 56
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24148830213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (6944/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72744484
Postai cím: Bethlen Gábor Tér 7/D
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Apáti Ivett
Telefon: +36 77423003
E-mail: ugyvezeto@halasmedia.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasmedia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Halasi Tánchagyományok házának kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000251062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya új tánchagyományok házának létesítése, mely épület fő funkciója a
tánchagyományokat őrző, a táncot bemutató és annak gyakorlására alkalmas tér, kapcsolódó
raktárhelyiségek, közös és adminisztrációs célú helyiségek, valamint öltöző kialakítása. Az épület
másik funkciója kiállítóterem; a kiállításoknak négy helyiség ad helyet közel 400 m2 alapterületen.
Épület teljes alapterülete: Fsz: 553,4 m2 + Fedett előterek: 66,22 m2= Összesen: 619,62 m2. Az
épület mellett 6 db személygépkocsi parkoló és 5 db kerékpár tároló is létesítendő.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05385 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:

IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/04/16
Helyesen:
2019/04/30
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5385/2019. Az EKR felület azonban
ebben a formában a számot nem menti el, ezért a közzétételre benyújtott felületen a "0" technikai
okok miatt került a rubrikában rögzítésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (6668/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537296
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár, Fiskális út felújítása II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000161532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Székesfehérvár, Fiskális út felújítása és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója II. ütem: I. szakasz
Budai út - Pozsonyi út között, II. szakasz Pozsonyi út - Béla út között.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05907 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
04496 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: További információ: A közbeszerzés európai uniós alapokból
finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
A következő helyett:
Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
Helyesen:
Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/04/18
Helyesen:
2019/04/30
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Jelen módosítás indoka a beérkezett kiegészítő tájékoztatások mennyisége/ jellege, melynek
következtében módosulni fog a műszaki dokumentáció, illetve a költségvetések.
1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők
lerövidítése céljából alakított ki
sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást
megindító felhívásban.
Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését.
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést,
és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően,
azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen)
hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve
Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési
lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben
foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen
eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a
Kbt. 56. § (1)-( 6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az
irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek
a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn
érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7)
bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást
módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie
nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti
ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági
szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény
megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni
nem lehet. 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati
dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek.
szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat ( folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése
alapján az ajánlatban meg kell jelölni. 3. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek.
szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1-2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában.
Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.
3. Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt kíván tartani, melynek időpontja: 2019. március
21. napja 9:00 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Bizottsági Tárgyaló (8000
Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.)
4. Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/
vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MVKÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet
tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati idő/ legmagasabb gyakorlati
időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330.
További információk a Részletes Dokumentációban.
Helyesen:
Jelen módosítás indoka a 2019. 04.11. I-II. számú kieg. tájékoztatásokban foglaltak.
A módosított műszaki dokumentáció és a költségvetések az EKR rendszerbe feltöltésre kerültek.
Ajánlatkérő minden módosítást jelen korrigendumban kezel.
1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők
lerövidítése céljából alakított ki
sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást
megindító felhívásban.

Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését.
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést,
és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően,
azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen)
hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve
Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési
lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben
foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen
eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a
Kbt. 56. § (1)-( 6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az
irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek
a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn
érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7)
bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást
módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie
nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti
ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági
szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény
megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni
nem lehet. 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati
dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek.
szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat ( folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése
alapján az ajánlatban meg kell jelölni. 3. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek.
szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1-2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában.
Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.
3. Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt kíván tartani, melynek időpontja: 2019. március
21. napja 9:00 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Bizottsági Tárgyaló (8000
Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.)
4. Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/
vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MVKÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet
tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati idő/ legmagasabb gyakorlati
időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30
További információk a Részletes Dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A II. 2.13. szakasz módosításának oka a VI.3.12. pontban beállított karakterkorlát.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Bikácsi Agrár Kft. (6065/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bikácsi Agrár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92967881
Postai cím: Kossuth L. Utca 83
Város: Nagydorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nestorovic Anica
Telefon: +36 305185165
E-mail: hahokontakt@freemail.hu
Fax: +36 75532015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bujdosoiroda.com
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése”
Hivatkozási szám: EKR000416812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7044 Nagydorog, Damjanich u. 106. 108/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A húsfeldolgozó üzem acél teherhordó szerkezetű, szendvicspanel burkolatú egyszintes épület. Az épület
belső válaszfalai és állmennyezete is szendvicspanelből készül az élelmiszer higiéniai előírásoknak
megfelelő foodsafe bevonattal. A tartószerkezet a burkolat külső oldalára kerül, így belül nincsenek
nehezen tisztítható zugok, valamint a hőhidak mennyisége is jelentősen csökken. A gépészeti vezetékek a
hőszigetelt padlástérbe kerülnek, így káros lehűlésüktől ne kell tartani.
Az alaprajzi elrendezést és a térkapcsolatokat elsősorban a technológia határozza meg. Az áruforgalmi
bajáratok az épület délkeleti oldalán kaptak helyet. Az alapanyag beszállítására, valamint a késztermékek

elszállítására két dokkoló kapu készül, ezek között találhatóak a fűszerek, belek, csomagolóanyagok
beszállítására szolgáló bejárati ajtók. A dolgozók az északkeleti homlokzaton lévő személybejáraton
keresztül jutnak az épületbe, míg a hulladék elszállítása a délnyugati oldalon történik.
Az alapanyag beszállítására szolgáló bejárat mellé kerültek a hűtött alapanyag tárolók. A feldolgozás
a daraboló-csontozó helyiségben történik. Innen a feldolgozásra alkalmatlan hulladék a csont tárolóba
kerül, ahonnan szerződött szolgáltató elszállítja. A nyersanyag a belső folyosón keresztül halad tovább a
feldolgozás helyszínére. Az épület középső részén kaptak helyet a hőkezelés, füstölés, érlelés helyiségei.
A füstölőbe a fűrészport a gépészeti téren keresztül szállítják be, így az üzemben készülő termékekkel
nem érintkezik, azokat nem szennyezheti. A késztermékek tárolása és csomagolása az expediáló körüli
helyiségekben történik, a készáru elszállítása az expediáló dokkoló kapuján át történik. Az expediálóból
nyílik a szociális blokk és az iroda. A vezető így szemmel tudja tartani az áru és a személyzet mozgását
egyaránt, sőt az épület körüli külső forgalmat is. A szociális blokkba a higiéniai zsilipen át lehet bejutni.
Innen nyílik az étkező-teakonyha, mely pihenő helyiség is a dolgozók számára. A kültérből belépő
dolgozó először a fekete öltöző előterébe jut. A fekete öltözőben leveti utcai ruháját és a fürdőn
keresztül lép a fehér öltözőbe, ahol felveszi munkaruháját. Innen a higiéniai zsilipen keresztül jut az
üzembe. Az északnyugati oldalhoz kapcsolódik a kazánház, ahol az épület fűtését biztosító kondenzációs
kazán és a használati melegvíz előállításához szükséges berendezések, valamint a szellőzőgép kapnak
helyet. A gépészeti helyiség melletti fedett színben kerülnek elhelyezésre a folyadékhűtők valamint a
szellőzés zsaluziái. Az épület telken belüli elhelyezésekor arra törekedtem, hogy a már meglévő épületek
forgalma ne zavarja az üzemet, ezért az épület kerítéssel elválasztva, a telek északkeleti felébe került. Az
anyagszállítást végző járművek rakodó területei a délkeleti oldalon lévő burkolt felületen találhatóak. Az
épület körül 1,2 m széles járda épül, mely biztosítja valamennyi bejárati ajtó megközelítését. Az alapanyag
és késztermék rakodásnál a dokkoló kapuk nyújtanak védelmet, míg a fűszerek, belek, csomagoló anyagok
bejáratait előtető védi.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Részletes leírás a Közbeszerzési dokumentumok között található Ajánlattételi dokumentációban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17550 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13310970
Postai cím: Orbánhegyi Út 6.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: batepker@sugolan.hu
Telefon: +36 209443573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259374800
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7044 Nagydorog, Damjanich u. 106. 108/10 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A húsfeldolgozó üzem acél teherhordó szerkezetű, szendvicspanel burkolatú egyszintes épület. Az épület
belső válaszfalai és állmennyezete is szendvicspanelből készül az élelmiszer higiéniai előírásoknak
megfelelő foodsafe bevonattal. A tartószerkezet a burkolat külső oldalára kerül, így belül nincsenek
nehezen tisztítható zugok, valamint a hőhidak mennyisége is jelentősen csökken. A gépészeti vezetékek a
hőszigetelt padlástérbe kerülnek, így káros lehűlésüktől ne kell tartani.
Az alaprajzi elrendezést és a térkapcsolatokat elsősorban a technológia határozza meg. Az áruforgalmi
bajáratok az épület délkeleti oldalán kaptak helyet. Az alapanyag beszállítására, valamint a késztermékek
elszállítására két dokkoló kapu készül, ezek között találhatóak a fűszerek, belek, csomagolóanyagok
beszállítására szolgáló bejárati ajtók. A dolgozók az északkeleti homlokzaton lévő személybejáraton
keresztül jutnak az épületbe, míg a hulladék elszállítása a délnyugati oldalon történik.
Az alapanyag beszállítására szolgáló bejárat mellé kerültek a hűtött alapanyag tárolók. A feldolgozás
a daraboló-csontozó helyiségben történik. Innen a feldolgozásra alkalmatlan hulladék a csont tárolóba
kerül, ahonnan szerződött szolgáltató elszállítja. A nyersanyag a belső folyosón keresztül halad tovább a
feldolgozás helyszínére. Az épület középső részén kaptak helyet a hőkezelés, füstölés, érlelés helyiségei.
A füstölőbe a fűrészport a gépészeti téren keresztül szállítják be, így az üzemben készülő termékekkel
nem érintkezik, azokat nem szennyezheti. A késztermékek tárolása és csomagolása az expediáló körüli
helyiségekben történik, a készáru elszállítása az expediáló dokkoló kapuján át történik. Az expediálóból
nyílik a szociális blokk és az iroda. A vezető így szemmel tudja tartani az áru és a személyzet mozgását
egyaránt, sőt az épület körüli külső forgalmat is. A szociális blokkba a higiéniai zsilipen át lehet bejutni.
Innen nyílik az étkező-teakonyha, mely pihenő helyiség is a dolgozók számára. A kültérből belépő
dolgozó először a fekete öltöző előterébe jut. A fekete öltözőben leveti utcai ruháját és a fürdőn
keresztül lép a fehér öltözőbe, ahol felveszi munkaruháját. Innen a higiéniai zsilipen keresztül jut az
üzembe. Az északnyugati oldalhoz kapcsolódik a kazánház, ahol az épület fűtését biztosító kondenzációs
kazán és a használati melegvíz előállításához szükséges berendezések, valamint a szellőzőgép kapnak
helyet. A gépészeti helyiség melletti fedett színben kerülnek elhelyezésre a folyadékhűtők valamint a
szellőzés zsaluziái. Az épület telken belüli elhelyezésekor arra törekedtem, hogy a már meglévő épületek
forgalma ne zavarja az üzemet, ezért az épület kerítéssel elválasztva, a telek északkeleti felébe került. Az

anyagszállítást végző járművek rakodó területei a délkeleti oldalon lévő burkolt felületen találhatóak. Az
épület körül 1,2 m széles járda épül, mely biztosítja valamennyi bejárati ajtó megközelítését. Az alapanyag
és késztermék rakodásnál a dokkoló kapuk nyújtanak védelmet, míg a fűszerek, belek, csomagoló anyagok
bejáratait előtető védi.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Részletes leírás a Közbeszerzési dokumentumok között található Ajánlattételi dokumentációban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259374800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13310970
Postai cím: Orbánhegyi Út 6.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: batepker@sugolan.hu
Telefon: +36 209443573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Megrendelő a fizetési ütemezésen és a teljesítési határidőn módosított. A számlák darabszámán
nem változtatott, kizárólag azok százalékos mértékén.
I. A felek a szerződés 3.7. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.7. Rész- és végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan
van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és
a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a VP-3-4.2.1.-15
azonosítószámú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási
szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla, maximum a vállalkozói díj 10 %-ról,
- 2. részszámla, minimum a vállalkozói díj 10 %-ról, de maximum a vállalkozói díj 50 %-ról
- 3. részszámla minimum a vállalkozói díj 10 %-ról, de maximum a vállalkozói díj 70 %-ról
- végszámla a vállalkozói díj fennmarad részéről, de minimum a vállalkozói díj 10 %-ról.
II.A felek a szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. augusztus 15. napja.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a munkaterületen a
földmunkák (irtás-, föld-, és sziklamunka) végzése során a tervezettnél nagyobb föld alatti
építményt talált, melynek eltávolítása (elbontása) a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mely
alapján a számlázási ütemezés lelassult. A számlázás lassulása Vállalkozó számára hátrányos
következményekkel járt, mivel az első 20 % -os részszámla elérésére lassabban került volna sor,
amely alapján a szerződés fizetési ütemezésének módosítása szükséges.
A földmunkák (vasbeton tartály bontása) elhúzódtak, amely 15 napos időtöbbletet okoz.
A jelen pontban megnevezett körülmény hatásának következményeként a szükséges változtatások a
kivitelezési véghatáridőt 15 nappal meghosszabbítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 259374800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 259374800 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (6571/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +3614524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +3614524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Klórgáz és uszodavegyszer beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24962000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
uszodavegyszerek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda 1118 Budapest, Kelenhegyi
út 4.
- Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.
- Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.
- Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 1013 Budapest, Döbrentei tér 9.
- Király Gyógyfürdő 1027 Budapest, Fő u. 84.
- Dandár Gyógyfürdő 1095 Budapest, Dandár u. 5-7.
- Palatinus Gyógy-, Strand és Hullámfürdő 1003 Budapest, Margitsziget Soó Rezső stny. 1,
- Római Strandfürdő 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.
- Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda 1038 Budapest, Pusztakúti út 3.
- Pünkösdfürdői Strand 1039 Budapest, Királyok útja 272.
- Paskál Gyógyfürdő és Strandfürdő 1141 Budapest, Egressy út 178 f.
- Központi Raktár 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
HYPO 90 gr/l. töménységű (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: 37.500 kg
Opció: 15.975 kg
HYPO 150 gr/l. töménységű (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: 104.500 kg
Opció: 44.750 kg
HYPO 150 gr/l. töménységű (1 m3/tartály)
Alapmennyiség:36.150 kg
Opció: 15.450 kg
SÓSAV 30-33 % (60 kg/kanna)
Alapmennyiség: 6.300 kg
Opció: 2.700 kg
SÓSAV 30-33 % (1 m3/tartály)
Alapmennyiség: 91.300 kg
Opció: 39.140 kg
SÓSAV 30-33 % (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: 95.300 kg
Opció: 40.850 kg
Kénsav 37 % (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: .800 kg
Opció: 6.348 kg
Vinyl Pool algamentesítő szer (20 kg / kanna) vagy ezzel egyenértékű szer
Alapmennyiség: 7.600 kg
Opció: 3.200 kg
Vinyl Pool nevű pelyhesítő szer (25 kg/kanna) vagy ezzel egyenértékű szer
Alapmennyiség: 29.600 kg
Opció: 12.700 kg
Vinyl Pool - Instant oxi (25 kg/zsák)
Alapmennyiség: 500 kg
Opció: 1000 kg
Brillant Pool Maxi-kombi klórtabletta (5kg- 200 gr-os tabletta)
Alapmennyiség: 60 kg
Opció: 20 kg
Dinax - Dewan 50 klórmentes fertőtlenítőszer (25kg/kanna)
Alapmennyiség: 300 kg
Opció: 100 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
9660 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Uszodavegyszerek beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adler Károly utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 3524
Ország: HU
E-mail: ertekesites@vinyl.hu
Telefon: +36 205677031
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38559830
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

24962000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
HYPO 90 gr/l. töménységű (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: 37.500 kg
Opció: 15.975 kg
HYPO 150 gr/l. töménységű (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: 104.500 kg
Opció: 44.750 kg
HYPO 150 gr/l. töménységű (1 m3/tartály)
Alapmennyiség:36.150 kg
Opció: 15.450 kg
SÓSAV 30-33 % (60 kg/kanna)
Alapmennyiség: 6.300 kg
Opció: 2.700 kg
SÓSAV 30-33 % (1 m3/tartály)
Alapmennyiség: 91.300 kg
Opció: 39.140 kg
SÓSAV 30-33 % (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: 95.300 kg
Opció: 40.850 kg
Kénsav 37 % (25 kg/kanna)
Alapmennyiség: .800 kg
Opció: 6.348 kg
Vinyl Pool algamentesítő szer (20 kg / kanna) vagy ezzel egyenértékű szer
Alapmennyiség: 7.600 kg
Opció: 3.200 kg
Vinyl Pool nevű pelyhesítő szer (25 kg/kanna) vagy ezzel egyenértékű szer
Alapmennyiség: 29.600 kg
Opció: 12.700 kg

Kiegészítő szójegyzék

Vinyl Pool - Instant oxi (25 kg/zsák)
Alapmennyiség: 500 kg
Opció: 1000 kg
Brillant Pool Maxi-kombi klórtabletta (5kg- 200 gr-os tabletta)
Alapmennyiség: 60 kg
Opció: 20 kg
Dinax - Dewan 50 klórmentes fertőtlenítőszer (25kg/kanna)
Alapmennyiség: 300 kg
Opció: 100 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48459830
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adler Károly utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 3524
Ország: HU
E-mail: ertekesites@vinyl.hu
Telefon: +36 205677031
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-12826769
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés egy keretszerződés, melyet korábban még nem módosítottunk.A 12 hónapos időkeret
2019.május 31-én jár le. A módosítás mértéke 25,67%-os.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A 2018-ban átadott ( Csillaghegyi Árpádfürdő) illetve a 2018
júliusában üzemeltetésbe vett ( Dagály Standfürdő) fürdőlétesítmények kiugró vendégforgalmat és
ezzel együtt anyagfelhasználást generáltak, amelyre a szerződés 2018. februárjában az eljárás
megindításakor nem lehetett számítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38559830 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48459830 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (6134/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12025458
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergomiersekseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Apor Vilmos Közösségi ház komplex felújításának befejező építési munkái, és
területrendezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XII. Kerület,
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház
Hrsz.: 8204/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület és az urnatemető környezetének rendezése, támfalak építése, növénytelepítés
látszóbeton támfalak építése 32 m3
épületkörüli járda és közösségi terek térburkolása 530 m2
kerítés építése az urnatemető körül 35 fm
tereprendezés 3000 m2
ebből növénytelepítés 2400 m2
belső közlekedési utak átépítése 600 m2
telken belüli gyeprácsos parkolók kialakítása 90 m2

térvilágítás fejlesztése, kandeláberek 2db áthelyezés +1 új
automata locsolóhálózat kiépítése 800 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13444 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái,
támfal építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81707398
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45112700-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XII. Kerület,
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház
Hrsz.: 8204/15

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület és az urnatemető környezetének rendezése, támfalak építése, növénytelepítés
látszóbeton támfalak építése 32 m3
épületkörüli járda és közösségi terek térburkolása 530 m2
kerítés építése az urnatemető körül 35 fm
tereprendezés 3000 m2
ebből növénytelepítés 2400 m2
belső közlekedési utak átépítése 600 m2
telken belüli gyeprácsos parkolók kialakítása 90 m2
térvilágítás fejlesztése, kandeláberek 2db áthelyezés +1 új
automata locsolóhálózat kiépítése 800 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 290
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85792786
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. közvilágítás kiépítésére került sor a teljes déli és nyugati területen, így a kivitelezési munkálatok
ezeken a területeken csak 2019. március 31. napján kezdődhettek meg.
2. A locsolóhálózat megváltozott tervei 2019. február 27. napján készültek el, amely rendszer a
munkaterület jelentős részét érinti.
3. A térszint alatti feltáratlan közművek a munkaterület jelentős részén megváltoztatták a
terepszinteket, támfalakat, módosították a terveket. Az újabb tervek elkészülte 2019. március 12-én
volt esedékes.
Leírtak alapján a Felek- a műszaki ellenőr javaslatával összhangban - a szerződés teljesítésének
határidejét további 50 nappal növelték.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 1. közvilágítás kiépítésére került sor a teljes déli és nyugati

területen, így a kivitelezési munkálatok ezeken a területeken csak 2019. március 31. napján
kezdődhettek meg.
2. A locsolóhálózat megváltozott tervei 2019. február 27. napján készültek el, amely rendszer a
munkaterület jelentős részét érinti.
3. A térszint alatti feltáratlan közművek a munkaterület jelentős részén megváltoztatták a
terepszinteket, támfalakat, módosították a terveket. Az újabb tervek elkészülte 2019. március 12-én
volt esedékes.
Leírtak alapján a Felek- a műszaki ellenőr javaslatával összhangban - a szerződés teljesítésének
határidejét további 50 nappal növelték.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81707398 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85792786 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fővárosi Törvényszék (6728/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44880192
Postai cím: Markó Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000474052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő által Budapest közigazgatási területén
belül biztosított vizsgálati helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat biztosítása bírák, igazságügyi alkalmazottak részére nettó
93.240.285 forint keretösszeg erejéig a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20774 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018.El.XV.C.21/23. Rész száma: Elnevezés: Emelt szintű egészségügyi
szűrővizsgálat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Doktor24 Medicina Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18207327
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@doktor24.hu
Telefon: +36 706358098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93240285
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

85100000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő által Budapest közigazgatási területén
belül biztosított vizsgálati helyszín.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat biztosítása bírák, igazságügyi alkalmazottak részére nettó
93.240.285 forint keretösszeg erejéig a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93240285
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Doktor24 Medicina Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18207327
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@doktor24.hu
Telefon: +36 706358098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződő Felek a Szerződést 2019. április 01-jei hatállyal, közös megegyezéssel
- a Szerződés VII. 2.3. pontjának második mondatában feltüntetett teljesítést igazoló személye,
továbbá
- a Szerződés X.6.2. pontjában a Szerződés teljesítését érintő ügyintézésre, nyilatkozattételre
jogosul kapcsolattartó adatai és elérhetősége vonatkozásában módosították.
Szerződő Felek egyidejűleg a Szerződés X.7. pontját akként módosították, hogy a Szerződés VII.2.3.
pontjában megnevezett teljesítés igazolásra jogosult(ak) személyében vagy adataiban bekövetkezett
változás sem minősül a Szerződés módosításának.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés fentiek szerinti módosítása a Szerződés
VII.2.3. pontban nevesített teljesítés igazolására jogosult személy - aki egyúttal a X.6.2. pontban
nevesített, a Szerződés teljesítését érintő ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosult személy
- igazságügyi alkalmazotti jogviszonyának megszűnésére figyelemmel vált szükségessé. A
Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem minősül lényeges
szerződésmódosításnak, ezért a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
A szerződésmódosítás módosulást nem eredményez a szerződés eredeti feltételeihez képest, a
módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg; illetve a szerződés tárgyát az
eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás

lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 93240285 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 93240285 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fülöp Község Önkormányzata (21291/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fülöp Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK09165
Postai cím: Arany János utca 19.
Város: Fülöp
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4266
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hutóczki Péter
Telefon: 52/508-491
E-mail: fuloponk@freemail.hu
Fax: +36 52208491
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.fulopkozseg.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Fülöp Községben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Fülöp Községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4266 Fülöp, Kossuth Lajos utca 30. (hrsz:52/4)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00010
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
6482 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Janta- Bau Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4254 Nyíradony, Széchényi utca 43.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73922762
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4266 Fülöp, Kossuth Lajos utca 30. (hrsz:52/4)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Fülöp
Községben” az alábbiak szerint:
- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,15W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
(113db)
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 15cm vastagságú ásványi gyapot
hőszigetelő anyaggal. (1430m2)
- Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 10 cm vastagságú XPS hőszigetelő
anyaggal. (200m2)
- Padlásfödém hőszigetelése (legalább 0,035 W/mK hővezetés tényezőjű) 15 cm vastagságú üveggyapot
hőszigetelő anyaggal. (820m2)
- Fűtés korszerűsítés: kondenzációs gázkazán beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott
hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel (2-2 db 35kW)
- Napelemmel napenergia hasznosítása (13kW)
- Projektarányos akadálymentesítés

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73922762
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Janta- Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4254 Nyíradony, Széchényi utca 43.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A TIGÁZ Zrt. és a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
(a fejlesztett intézmény üzemeltetője) között a gázellátás vonatkozásában kötendő szolgáltatási
szerződés nem került megkötésre olyan határidőben, hogy a Vállalkozó teljesíteni tudja jelen
megbízási szerződés szerinti, a gázbekötéssel kapcsolatos feladatait.
Erre tekintettel a Vállalkozó egy külső, jelen Vállalkozási szerződésben szerződő félnek nem
minősülő személy miatt került abba a helyzetbe, hogy nem képes a jelen Vállalkozási szerződést
teljesíteni az eredeti teljesítési határidőben.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 73922762 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73922762 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási
Korlátolt Felelősségü Társaság (20887/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24723
Postai cím: Lonovics József utca 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radeczky János
Telefon: +36 209548160
E-mail: radeczky@haromkor.t-online.hu
Fax: +36 46505508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.haromkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.haromkor.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A VP3-4.2.2.-16. sz. projekt keretében Avasi Présház kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A VP3-4.2.2.-16. sz. projekt keretében Avasi Présház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc Földes F. utca 6. hrsz: 8688
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt fő eleme a beruházás helyszínén egykor állt présház újjáépítése. Az épület megjelenésével és
egykori funkciójának visszaállításával a történelmi Avas borkultúrájának újjáélesztését szolgálja.
A főépület 3 szintes. Alsó szinten technológiai térrel, palackozóval, raktárral, gépészeti helyiséggel együtt
203 m2. A második szinten borlabor, oktató/konferencia terem, teakonyhával együtt 204 m2. A harmadik
szinten 3 szoba és nappali kerül kialakításra 127 m2-en. A két különálló épület egyike hűthető/fűthető
raktár 63 m2 méretben, a másik vörösboros technológiai épület, mérete 87 m2. A legkorszerűbb, kíméletes
feldolgozást lehetővé tevő, energia-, víztakarékos technológiát telepítése kerül kialakításra a tervek szerint,
melynél korszerű, megújuló energiát használnak fel.
Az eljárás keretén belül 1 db helyi építészeti értékvédelemmel érintett, a mai kor követelményének
megfelelő, kiemelt energia hatékonyságú (AA+) Présház kerül kialakításra.

Opcionális rész: 2 db technológiai épület, fotovoltaikus rendszerrel, levegő/víz hőszivattyúval, illetve 1 db
korszerű, energiatakarékos.
Borturisztika vonatkozásában kiegészítésként 3 db szoba és 1 db oktató/képző terem is részét képezi a
beruházásnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-4.2.2.-16. (Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása) Azonosító szám: 1811895733
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
8553 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Polyis Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188003298
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc Földes F. utca 6. hrsz: 8688

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt fő eleme a beruházás helyszínén egykor állt présház újjáépítése. Az épület megjelenésével és
egykori funkciójának visszaállításával a történelmi Avas borkultúrájának újjáélesztését szolgálja.
A főépület 3 szintes. Alsó szinten technológiai térrel, palackozóval, raktárral, gépészeti helyiséggel együtt
203 m2. A második szinten borlabor, oktató/konferencia terem, teakonyhával együtt 204 m2. A harmadik
szinten 3 szoba és nappali kerül kialakításra 127 m2-en. A két különálló épület egyike hűthető/fűthető
raktár 63 m2 méretben, a másik vörösboros technológiai épület, mérete 87 m2. A legkorszerűbb, kíméletes
feldolgozást lehetővé tevő, energia-, víztakarékos technológiát telepítése kerül kialakításra a tervek szerint,
melynél korszerű, megújuló energiát használnak fel.
Az eljárás keretén belül 1 db helyi építészeti értékvédelemmel érintett, a mai kor követelményének
megfelelő, kiemelt energia hatékonyságú (AA+) Présház kerül kialakításra.
Opcionális rész: 2 db technológiai épület, fotovoltaikus rendszerrel, levegő/víz hőszivattyúval, illetve 1 db
korszerű, energiatakarékos.
Borturisztika vonatkozásában kiegészítésként 3 db szoba és 1 db oktató/képző terem is részét képezi a
beruházásnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188003298
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Polyis Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés IV. fejezetének
alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. 07.30. napjában
határozzák meg, míg az opcionális tétel tekintetében a Megrendelés kézhezvételét követő 90 nap
azzal, hogy de legkésőbb 2018.07.30. Előteljesítés megengedett”.
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi
rendelkezés lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. október 31. napjában
határozzák meg, míg az opcionális tétel tekintetében a Megrendelés kézhezvételét követő 90 nap
azzal, hogy de legkésőbb 2018. október 31. Előteljesítés megengedett”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés során Vállalkozó 2018.07.01. napján egy
akadályközléssel élt, mert az ELMÜ hálózati Kft. a végleges új fogyasztási helyet nem kapcsolta a
rendszerbe a határidőben megtörtént bejelentés és kérelem ellenére. Megrendelő az akadályközlést
megvizsgálta és azt a műszaki ellenőr 2018.07.06. napján kelt nyilatkozata alapján alaposnak
és okszerűnek találta. A beruházás ideiglenes csatlakozás kiépítését követően indult meg. A
tervezett épületvillamossági és épületgépészeti befejező munkálatok, továbbá az átadás-átvételi
eljáráshoz kapcsolódó mérések, próbák csak a végleges új csatlakozási hely bekapcsolását
követően lehetséges. Az épület tetőszerkezetén fotovoltaikus (háztartási méretű kiserőmű) rendszer
kerül kiépítésre, melynek rendszerbe állításához szintén szükséges a végleges fogyasztási hely
ÉMÁSZ általi bekapcsolása. A fenti szakági munkák lezárása után lehet elvégezni a befejező építési
munkálatokat (takarások, rabicolások, felületképzések). Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az igénybejelentést
követően 2017.10.11-én küldte meg a műszaki gazdasági tájékoztatóját. A csatlakozás földkábel
létesítésével tervezett, ezért november és március között földkábelt nem lehetett létesíteni.
Felhasználó 2018. áprilisában benyújtotta a csatlakozó műszaki dokumentációt, a mérőhelyet
elkészítette az ELMÜ-ÉMÁSZ által regisztrált vállalkozás. A hálózati engedélyes a végleges
csatlakozási helyet (mérőórákat) viszont a szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem szerelte
fel, így annak felszereléséig az épületvillamossági és épületgépészeti befejező munkálatok, továbbá
az átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó mérések, próbák nem kezdhetők meg, így a szerződés
teljesítésének véghatáridejéig a teljes átadás átvételi eljárás nem folytatható le, így a kivitelezés
határidejének módosítása szükséges. Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a hálózati engedélyes
ÉMÁSZ ügyintézési és szerelési csúszásai előre nem voltak láthatóak, ezért szükséges fent
megjelölt okokból kifolyólag a szerződés módosítása,
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 188003298 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 188003298 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (6549/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK02968
Postai cím: Üllői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert gazdasági igazgató
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a
Heim Pál Gyermekkórház részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál
Gyermekkórház részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45350000-5

További tárgyak:

45400000-1
45310000-3
45112700-2

71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
zsaluzás 5140 m2
állványozás 1730 m2
munkagödör kiemelés 880 m3

50 cm vtg. vasbeton lemezalap készítése 312,5 m3
betonacél szerelése 50 t
közműalagút építése 1klt
monolit vasbeton szerkezetek készítése 981,8 m3
falazás 77,8 m2
vakolás belső térben 77,8 m2
vakolás külső térben 80,2 m2
gipszkarton szerkezetek építése 3510 m2
szálcement homlokzatburkolat 1495,5 m2
belső burkolatok készítése 2046,9 m2
homlokzati nyílászárók elhelyezése 128 db
belső nyílászárók elhelyezése 136db
üveg előtető 3 db
diszperziós belső festés 4851 m2
homlokzati hőszigetelés 1615 m2
lapostető hő és vízszigetelése 610 m2
talajnedvesség elleni szigetelés 610 m2
piperetakarítás 2128 m2
aszfaltozás 841 m2
villamos munkálatok:
- elemek leszerelése 800 db, alapszerelés bontása: 8000 m,
- kábelárok 80 m, védőcsövezések: 5110 m, kábeltartó szerkezetek: 550 m,
kábelezések/vezetékezések: 23949 m,
- elosztók: 11 db, fázisjavító: 1 db, szünetmentes ellátás: 1 db,
- villám- és érintésvédelmi kiépítés: 1 rendszer,
- lámpatestek: 581 db, szerelvények: 889 db,
- hő- és füstelvezető: 1 rendszer,
- telefon és számítógépes hálózat: 1 rendszer,
- Behatolásjelző rendszer: 1 rendszer,
- Tűzjelző rendszer: 1 rendszer
- épületautomatikai és szabályozó: 1 rendszer,
gépészeti munkálatok:
- vízellátás-csatornázási rendszer kiépítése alap- és gerincvezetékek szerelésével, csővezetéki
szerelvényekkel, 31 db wc-berendezéssel, 31 db mosdó-berendezéssel, 19 db zuhanyzó
berendezéssel, 7 db falikút-berendezéssel, 4 db mosogató-berendezéssel, 8 db
vizelde-berendezéssel, 4 db tűzcsappal, vízgépészeti központtal: 1 rendszer,
- hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése (fűtőteljesítmény: 300 kW, hűtőteljesítmény: 300
kW) vezetékhálózat és szerelvények és hőközponti kiépítéssel, tartalék távfűtés ellátással
együtt: 1 rendszer,
- légtechnikai rendszer kiépítése légcsatorna és légvezetékek szerelésével, légvezetéki és
légbefúvó/technikai szerelvényekkel, 11000 m3/h teljesítményű légkezelő berendezéssel: 1
rendszer.
kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően:
- építészeti kiviteli tervek: helyszínrajz, kitűzési terv, valamennyi épületszint alaprajza,
tetőfelülnézet, 5 db metszet a szükséges kiegészítő részmetszetekkel, valamennyi homlokzat
terve, asztalos konszignáció, lakatos konszignáció, tűzvédelmi tervek, csomóponti tervek
elkészítése és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki
leírások elkészítése, tervezői művezetés a beruházás megvalósításának teljes ideje alatt heti 5
óra.
- tartószerkezeti tervek elkészítése: alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek,
tartószerkezeti méretezésekkel együtt, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és
fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, tervezői művezetés öt hónapon
keresztül heti 3 óra.
- villamossági tervek: megtervezendő a létesítmény erősáramú (erőátvitel, világítás) és
gyengeáramú (hő- és füstelvezetés, telefon- és számítógépes hálózat, tűzjelző, behatolásjelző,
épületautomatika) rendszerei és villám- és érintésvédelme: valamennyi szint villamos
nyomvonal terve és elrendezési/berendezési terve, fővezetékterv, elosztók tervei,
villámvédelmi tervek, hő- és füstmentesítés tervei, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő
és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, villamos csatlakozás megtervezése,
tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül heti 3 óra.

- gépészeti tervek: fűtési-hűtési rendszer tervei, vízellátás-csatornázás tervei, légtechnikai
tervek: valamennyi épületszint alaprajza és tetőfelülnézet a nyomvonalak és a berendezések
helyeinek megtervezésével, függőleges csőtervek készítése, hőközponti tervek a kapcsolási
tervezéssel együtt, szabályozás megtervezése, gépészeti méretezésekkel együtt, és a
megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások
elkészítése, közműcsatlakozások megtervezése, tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül
heti 3 óra.
- környezetrendezési tervek: átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, lejtésviszonyok és
tereprendezés megtervezése, térburkolt felületek rétegtervezése és mintaszelvényeinek
megtervezése, forgalomtechnikai tervek, csapadékvíz elvezetés tervezése, kertészeti tervek,
tervezői művezetés három hónapon keresztül heti 3 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.5-16-2016-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
8818 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli
terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: ZERON Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU

E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 12660593
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12660593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.198.046.828
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45350000-5

További tárgyak:

45400000-1
45310000-3
45112700-2
71220000-6

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
zsaluzás 5140 m2
állványozás 1730 m2
munkagödör kiemelés 880 m3
50 cm vtg. vasbeton lemezalap készítése 312,5 m3
betonacél szerelése 50 t
közműalagút építése 1klt
monolit vasbeton szerkezetek készítése 981,8 m3
falazás 77,8 m2
vakolás belső térben 77,8 m2
vakolás külső térben 80,2 m2
gipszkarton szerkezetek építése 3510 m2
szálcement homlokzatburkolat 1495,5 m2
belső burkolatok készítése 2046,9 m2
homlokzati nyílászárók elhelyezése 128 db
belső nyílászárók elhelyezése 136db
üveg előtető 3 db
diszperziós belső festés 4851 m2
homlokzati hőszigetelés 1615 m2
lapostető hő és vízszigetelése 610 m2
talajnedvesség elleni szigetelés 610 m2
piperetakarítás 2128 m2
aszfaltozás 841 m2
villamos munkálatok:
- elemek leszerelése 800 db, alapszerelés bontása: 8000 m,
- kábelárok 80 m, védőcsövezések: 5110 m, kábeltartó szerkezetek: 550 m,
kábelezések/vezetékezések: 23949 m,
- elosztók: 11 db, fázisjavító: 1 db, szünetmentes ellátás: 1 db,
- villám- és érintésvédelmi kiépítés: 1 rendszer,
- lámpatestek: 581 db, szerelvények: 889 db,
- hő- és füstelvezető: 1 rendszer,
- telefon és számítógépes hálózat: 1 rendszer,
- Behatolásjelző rendszer: 1 rendszer,
- Tűzjelző rendszer: 1 rendszer
- épületautomatikai és szabályozó: 1 rendszer,
gépészeti munkálatok:

Kiegészítő szójegyzék

- vízellátás-csatornázási rendszer kiépítése alap- és gerincvezetékek szerelésével, csővezetéki
szerelvényekkel, 31 db wc-berendezéssel, 31 db mosdó-berendezéssel, 19 db zuhanyzó
berendezéssel, 7 db falikút-berendezéssel, 4 db mosogató-berendezéssel, 8 db
vizelde-berendezéssel, 4 db tűzcsappal, vízgépészeti központtal: 1 rendszer,
- hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése (fűtőteljesítmény: 300 kW, hűtőteljesítmény: 300
kW) vezetékhálózat és szerelvények és hőközponti kiépítéssel, tartalék távfűtés ellátással
együtt: 1 rendszer,
- légtechnikai rendszer kiépítése légcsatorna és légvezetékek szerelésével, légvezetéki és
légbefúvó/technikai szerelvényekkel, 11000 m3/h teljesítményű légkezelő berendezéssel: 1
rendszer.
kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően:
- építészeti kiviteli tervek: helyszínrajz, kitűzési terv, valamennyi épületszint alaprajza,
tetőfelülnézet, 5 db metszet a szükséges kiegészítő részmetszetekkel, valamennyi homlokzat
terve, asztalos konszignáció, lakatos konszignáció, tűzvédelmi tervek, csomóponti tervek
elkészítése és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki
leírások elkészítése, tervezői művezetés a beruházás megvalósításának teljes ideje alatt heti 5
óra.
- tartószerkezeti tervek elkészítése: alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek,
tartószerkezeti méretezésekkel együtt, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és
fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, tervezői művezetés öt hónapon
keresztül heti 3 óra.
- villamossági tervek: megtervezendő a létesítmény erősáramú (erőátvitel, világítás) és
gyengeáramú (hő- és füstelvezetés, telefon- és számítógépes hálózat, tűzjelző, behatolásjelző,
épületautomatika) rendszerei és villám- és érintésvédelme: valamennyi szint villamos
nyomvonal terve és elrendezési/berendezési terve, fővezetékterv, elosztók tervei,
villámvédelmi tervek, hő- és füstmentesítés tervei, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő
és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, villamos csatlakozás megtervezése,
tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül heti 3 óra.
- gépészeti tervek: fűtési-hűtési rendszer tervei, vízellátás-csatornázás tervei, légtechnikai
tervek: valamennyi épületszint alaprajza és tetőfelülnézet a nyomvonalak és a berendezések
helyeinek megtervezésével, függőleges csőtervek készítése, hőközponti tervek a kapcsolási
tervezéssel együtt, szabályozás megtervezése, gépészeti méretezésekkel együtt, és a
megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások
elkészítése, közműcsatlakozások megtervezése, tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül
heti 3 óra.
- környezetrendezési tervek: átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, lejtésviszonyok és
tereprendezés megtervezése, térburkolt felületek rétegtervezése és mintaszelvényeinek
megtervezése, forgalomtechnikai tervek, csapadékvíz elvezetés tervezése, kertészeti tervek,
tervezői művezetés három hónapon keresztül heti 3 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.198.046.828
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU

E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: ZERON Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 12660593
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12660593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződésmódosítás kizárólag a Vállalkozó által elvégzendő feladatok körét érinti. A Faradykalitka kiépítésével kapcsolatos munkálatokat nem kell elvégeznie, az új közművezeték kiépítéssel
kapcsolatos munkákat a mellékletet képező tételes költségvetés szerint el kell végeznie.
Az elmaradó, illetve pótlólag felmerülő munkák ellenértéke azonos, így a vállalkozói díj, valamint a
vállalkozói díjhoz kapcsolódó minden egyéb pont (biztosítékok, előleg) változatlan marad.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: a) A tervezett parkoló alatti meglévő közmű csatornarendszer
rendkívül rossz állapota miatt - a kiírástól eltérően - annak teljes cseréje szükséges az út- és parkoló
területek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kialakításához.
Az új MRI épület (H épület) udvari egyesített (szennyvíz- és csapadékvíz) csatornahálózat meglévő
betonaknáinak cseréje szükséges a függőleges repedések megjelenése miatt, melyek statikailag és
talajszennyezési szempontból is indokoltak. (szennyvíz kiszivárgása a környező talajba)
A hálózat teljes hosszában rossz állapotú, mely kismértékű terhelésre vagy mozgásra törik, reped,
ezért megtartásuk nem javasolt, tekintettel az új területrendezési kialakítás (parkoló, növények) miatt
is.
A tervezett parkoló csapadékvíznyelő aknáinak új helyen történő elhelyezése miatt a
gerincvezetékről új leállások kiépítése szükséges, melyek a régi vezeték rossz állapota miatt nem
lennének elkészíthetők.
Fentiek alapján és nem utolsó sorban az új H épület állagmegóvása érdekében az egész hálózat
új aknákkal és KG-PVC vezetékekkel történő kiépítése biztosítja a rendeltetésszerű és biztonságos
használatot.
Megrendelő az új közműcsatorna kiépítést, mint pótmunkát megrendeli a Vállalkozótól. A módosítás
jogszabályi indoka: Kbt. 141. § (2) b) pont
b) A műszaki leírásban szereplő Farady-kalitkát Vállalkozónak nem szükséges kiépítenie, mivel
annak kiépítéséről és szállításáról az MR készülék eszközbeszerzését elnyerő cég gondoskodik.
Felek előbbi tételt a vállalkozói díjból, mint elmaradó munkát levonják.
A módosítás jogszabályi indoka: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
Előbbi körülmények csak a kivitelezés megkezdése után derültek ki szerződő felek részére.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1.198.046.828 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1.198.046.828 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Juhász Sándor (5755/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Juhász Sándor
Nemzeti azonosítószám: AK25573
Postai cím: Szabadság utca 47.
Város: Mikóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3989
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Gergely
Telefon: +36 704535600
E-mail: iroda@jamborestoth.hu
Fax: +36 704535600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mikóháza - Juhász Tanya Mezőgazdasági Telephely Fejlesztés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mikóháza - Juhász Tanya Mezőgazdasági Telephely Fejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3989 Mikóháza, külterület 036/1
3989 Mikóháza, külterület 036/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.A jelű szarvasmarha istálló a bővítés után egy épületegységet fog képezni a délkeleti oldali meglévő
növendékmarha
istállóval, valamint az északnyugati oldalon meglévő fejőházzal.
Az új fedett épületrészek a meglévő 54,0m-es istálló épület 6,0m-es raszter állásaihoz igazodnak. A keleti
oldalon a
növendékmarha istálló kifutója felöli ereszmagassághoz illeszkedve, annak folytatásaként 3x6,0=18,0m
raszter hossz kerül
beépítésre 9,42m szélességben. A bővítményi rész tartószerkezete IPE220 keresztmetszetű acél kétlábas
törttartós keret
15,66°-os lejtéssel.

Az épületrész alapozása a meglévő etetőút mentén annak támfalának alábetonozásával, még a
növendékmarha istálló keleti
hosszoldali részén az alaptestek mérete 0,70x0,70 alapterületi keresztmetszettel készülnek. A területről nem
készült
talajmechanikai szakvélemény, de feltételezhető a teherbíró kötött talaj. Az alapozási síkot a növendékmarha
istálló
padlószintjéhez viszonyítva -1,05m mélységre terveztük. A pontalapokat 30x45 cm keresztmetszetű
vasbeton talpgerenda
kapcsolja össze. A vasbeton talpgerendákat egy 15 cm vastag hegesztett hálóval vasalt betonlemez köt
össze. A lemez alatti
kavicsfeltöltést 95 % tömörséggel kell kialakítani. A fogadószintbe kell elhelyezni a csarnokszerkezet
acélkereteinek
rögzítését biztosító acélszerelvényeket. Az acél szerelvényeket nagy pontossággal kell elhelyezni, hogy
fogadni tudja az acél
keretállásokat. Az acél szerelvények lehorgonyzó szárai a pontalapokba is benyúlnak, így azok
betonozásakor a felső 15 cm
magasságban az acél szerelvény lemezkontúrjával megegyező kirekesztéssel kell a fogadó fészket
biztosítani. A
kavicsfeltöltések tömörségét mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell !
Az 54,0m-es istálló nyugati oldali részén IPE220 keresztmetszetű acél egy lábas keret szintén 15,66°-os
lejtéssel,
6x6,0=18,0m raszter hosszban, 7,20m szélességben. A kerettartóhoz 100.100.5 keresztmetszetű acél
zártszelvényből
szerkesztett, változó szélességű nyaktag tartóelem kapcsolódik, amely részben a fejőház bővítéseként
tervezett IPE200
keresztmetszetű háromcsuklós 7,20m fesztávú keretállásokhoz, másrészt a fejőház ereszpárkány alatti
falszerkezetéhez
csatlakozik. A háromcsuklós tartószerkezet fedett teret biztosít a fejésre várakozó állatok számára, még a
nyaktag tartóelem
biztosítja a fejőházból kijövő állatok fedett térbe érkezését. A nyaktag elemek tartják a csapadékvíz elvezető
vápacsatornát
is. A nyugati épületrészek alapozása hasonlóan az előzőekhez pontalapozással készül 70/90, ill. 70/70 cm
alapterületi
keresztmetszetekkel. A talpgerendák mérete 30/60cm, a vasalt betonlemez 15cm vastag. A lemez alatti
kavicsfeltöltést 95
% tömörséggel kell kialakítani. A keretállásokat a tetősíkokban Z200.2 keresztmetszetű hidegen hajlított
szelemenek kötik
össze. Az összekötést a keretvázra hegesztett C120.60.3 keresztmetszetű hidegen hajlított 160 mm hosszú
konzolok
biztosítják. A hosszirányba elhelyezett szelemenekre kerül a Lindab típusú trapézlemez LP45 Lindab
tetőhéjazat. A nyugati
oldali istálló bővítmény végfala is LP45 Lindab lemezzel burkolt, egy 360/300 kétszárnyú fém toló kapu
készül. A fém
tartószerkezeti részeket hideg horgany korrózióvédelemmel javasoljuk ellátni. A vasalt beton aljzat C-16/32
minőségű
betonból, vasbeton szerkezet Dramix RL-45/50-BN betonerősítő acélhuzal szállal kevert beton, vasalás C15H hegesztett
háló alsó-felső vasalással 10-150/150 mm hálóosztással. A talpgerenda C16-32/KK betonból készítendő 4
20 B. 60.50
hosszvasalással, 8/200 B.38.24 minőségű kengyelvasalással. Az alapok minősége C10-32FN. A fedett
építményrészekre
tekintettel a bővítés engedélyköteles tevékenység.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK
A bővítményi épületrész új kialakítású istálló tereibe a meg lévő ivóvíz hálózathoz csatlakozva automatikus
itatók kerülnek
kiépítésre
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MEGOLDÁSOK
A bővítményi részekbe nem készül épületvillamossági rendszer.
VILLÁMVÉDELEM MEGOLDÁSA

A bővítményi részek villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabvány szerint norma szerintire tervezzük. A
kockázat elemzési
számítás a kiviteli tervek készítése során fog elkészülni. A bővítményi rész alacsonyabb a meglévő
épületrésznél, ahol a
villámvédelem ki van építve
ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MEGOLDÁSA
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint a
bővítményi
épületrészeket nem kell megfeleltetni az energetikai követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1046 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AMBRUS Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2173 Kartal, Nefelejcs u. 4.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 203783511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 189762628
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45262690-4

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3989 Mikóháza, külterület 036/1
3989 Mikóháza, külterület 036/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A I.A jelű szarvasmarha istálló a bővítés után egy épületegységet fog képezni a délkeleti oldali meglévő
növendékmarha
istállóval, valamint az északnyugati oldalon meglévő fejőházzal.
Az új fedett épületrészek a meglévő 54,0m-es istálló épület 6,0m-es raszter állásaihoz igazodnak. A keleti
oldalon a
növendékmarha istálló kifutója felöli ereszmagassághoz illeszkedve, annak folytatásaként 3x6,0=18,0m
raszter hossz kerül
beépítésre 9,42m szélességben. A bővítményi rész tartószerkezete IPE220 keresztmetszetű acél kétlábas
törttartós keret
15,66°-os lejtéssel.
Az épületrész alapozása a meglévő etetőút mentén annak támfalának alábetonozásával, még a
növendékmarha istálló keleti
hosszoldali részén az alaptestek mérete 0,70x0,70 alapterületi keresztmetszettel készülnek. A területről nem
készült
talajmechanikai szakvélemény, de feltételezhető a teherbíró kötött talaj. Az alapozási síkot a növendékmarha
istálló
padlószintjéhez viszonyítva -1,05m mélységre terveztük. A pontalapokat 30x45 cm keresztmetszetű
vasbeton talpgerenda
kapcsolja össze. A vasbeton talpgerendákat egy 15 cm vastag hegesztett hálóval vasalt betonlemez köt
össze. A lemez alatti
kavicsfeltöltést 95 % tömörséggel kell kialakítani. A fogadószintbe kell elhelyezni a csarnokszerkezet
acélkereteinek
rögzítését biztosító acélszerelvényeket. Az acél szerelvényeket nagy pontossággal kell elhelyezni, hogy
fogadni tudja az acél
keretállásokat. Az acél szerelvények lehorgonyzó szárai a pontalapokba is benyúlnak, így azok
betonozásakor a felső 15 cm
magasságban az acél szerelvény lemezkontúrjával megegyező kirekesztéssel kell a fogadó fészket
biztosítani. A
kavicsfeltöltések tömörségét mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell !
Az 54,0m-es istálló nyugati oldali részén IPE220 keresztmetszetű acél egy lábas keret szintén 15,66°-os
lejtéssel,
6x6,0=18,0m raszter hosszban, 7,20m szélességben. A kerettartóhoz 100.100.5 keresztmetszetű acél
zártszelvényből
szerkesztett, változó szélességű nyaktag tartóelem kapcsolódik, amely részben a fejőház bővítéseként
tervezett IPE200
keresztmetszetű háromcsuklós 7,20m fesztávú keretállásokhoz, másrészt a fejőház ereszpárkány alatti
falszerkezetéhez
csatlakozik. A háromcsuklós tartószerkezet fedett teret biztosít a fejésre várakozó állatok számára, még a
nyaktag tartóelem
biztosítja a fejőházból kijövő állatok fedett térbe érkezését. A nyaktag elemek tartják a csapadékvíz elvezető
vápacsatornát
is. A nyugati épületrészek alapozása hasonlóan az előzőekhez pontalapozással készül 70/90, ill. 70/70 cm
alapterületi
keresztmetszetekkel. A talpgerendák mérete 30/60cm, a vasalt betonlemez 15cm vastag. A lemez alatti
kavicsfeltöltést 95
% tömörséggel kell kialakítani. A keretállásokat a tetősíkokban Z200.2 keresztmetszetű hidegen hajlított
szelemenek kötik
össze. Az összekötést a keretvázra hegesztett C120.60.3 keresztmetszetű hidegen hajlított 160 mm hosszú
konzolok
biztosítják. A hosszirányba elhelyezett szelemenekre kerül a Lindab típusú trapézlemez LP45 Lindab
tetőhéjazat. A nyugati
oldali istálló bővítmény végfala is LP45 Lindab lemezzel burkolt, egy 360/300 kétszárnyú fém toló kapu
készül. A fém

tartószerkezeti részeket hideg horgany korrózióvédelemmel javasoljuk ellátni. A vasalt beton aljzat C-16/32
minőségű
betonból, vasbeton szerkezet Dramix RL-45/50-BN betonerősítő acélhuzal szállal kevert beton, vasalás C15H hegesztett
háló alsó-felső vasalással 10-150/150 mm hálóosztással. A talpgerenda C16-32/KK betonból készítendő 4
20 B. 60.50
hosszvasalással, 8/200 B.38.24 minőségű kengyelvasalással. Az alapok minősége C10-32FN. A fedett
építményrészekre
tekintettel a bővítés engedélyköteles tevékenység.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK
A bővítményi épületrész új kialakítású istálló tereibe a meg lévő ivóvíz hálózathoz csatlakozva automatikus
itatók kerülnek
kiépítésre
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MEGOLDÁSOK
A bővítményi részekbe nem készül épületvillamossági rendszer.
VILLÁMVÉDELEM MEGOLDÁSA
A bővítményi részek villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabvány szerint norma szerintire tervezzük. A
kockázat elemzési
számítás a kiviteli tervek készítése során fog elkészülni. A bővítményi rész alacsonyabb a meglévő
épületrésznél, ahol a
villámvédelem ki van építve
ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MEGOLDÁSA
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint a
bővítményi
épületrészeket nem kell megfeleltetni az energetikai követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 189762628
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AMBRUS Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2173 Kartal, Nefelejcs u. 4.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 203783511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A munkaterület átadása időpontjának módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgyát képező építési beruházás a folyamatosan
működő szarvasmarha telepen valósul meg, ezért az építési munkálatok megvalósítása
érdekében az állatok folyamatos áthelyezése, mozgatása szükséges az állattartási körülmények
megfelelőségének biztosítása mellett, ami előre nem látható nehézségeket és az építési munkálatok
megkezdésének, a munkaterület átadásának előre nem látható elhúzódását eredményezte.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 189762628 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 189762628 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Mezőtúri Református Egyházközség (6696/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúri Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19108014
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezotur.reformatus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezotur.reformatus.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000302962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tornaterem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. Hrsz.: 171.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet:
Az átalakítással, felújítással érintett emeleti alapterület 680 m2
A földszinten csak padlóburkolat csere (öntött terrazzo) 175 m2
Az 1889-ben elkészült épület 1990-óta műemlék. Műemléki törzsszáma: 10455.
A kivitelezési feladat az épület terveken meghatározott emeleti helyiségeinek átalakítása és műemléki
szempontú felújítása. A tervezett munkák az épület homlokzatát, tetőszerkezetét, beépítési adatait nem
érintik.
A tervezéshez rendelkezésre álltak az alábbi, a kivitelezés során is figyelembe veendő kutatási anyagok:
- Építéstörténeti kutatási dokumentáció,
- Szondázó festő-restaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási-restaurálási terv,
- Farestaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási javaslat

A könyvtár másik épületbe költözött, a tanári szoba férőhelyeinek számát pedig növelni kell, ezért az
Ókönyvtár, olvasó, tanári és igazgatói, igazgatóhelyettesi helyiségcsoport alaprajzát módosítottuk, új
vécécsoporttal egészítjük ki. A díszterem burkolatai, festése felújítandó. A program része továbbá a
földszinti és az emeleti öntött terrazzo burkolatok cseréje, felújítása, valamint a lépcsőházi színes üveg ablak
restaurálása, felújítása.
Belsőépítészet:
Földszint:
Folyosói burkolat
Összesen: 179,58 m2
Első emelet meglévő helyiségei:
Lépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, könyvtár-olvasóterem, Ó-könyvtár, tanári szoba, tanári szobához
kapcsolódó iroda és irattár, igazgatói iroda, titkárság, igazgató helyettesi iroda.
Összesen: 662,95 m2
A bővítendő könyvtári helyiség kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Felújítandó részek: földszint, főlépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, mosdócsoportok, tanári, igazgatóhelyettesi iroda, nagy tanácsterem, titkárság, Gazdasági igazgató-helyettesi iroda, igazgatói iroda, ókönyvtár bővítése.
Épületgépészet:
Vízelvezetés, szennyvízelvezetés, fűtés, hűtés, szellőztetés, bontásimunkálatok, szerelés.
Elektromosság:
Energiaellátás, szerelés, világításiéserőátvitelihálózat, gyengeáram, villámvédelem, áramütésellenivédelem.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14143 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Tornaterem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87505304
Postai cím: Kertész Utca 22. Fszt. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
E-mail: vekonyferenc@hod2000.hu

Telefon: +36 20/9442274
Internetcím(ek): (URL) http://hod2000.5mp.eu/web.php?a=hod2000
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98269350
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. Hrsz.: 171.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet:
Az átalakítással, felújítással érintett emeleti alapterület 680 m2
A földszinten csak padlóburkolat csere (öntött terrazzo) 175 m2
Az 1889-ben elkészült épület 1990-óta műemlék. Műemléki törzsszáma: 10455.
A kivitelezési feladat az épület terveken meghatározott emeleti helyiségeinek átalakítása és műemléki
szempontú felújítása. A tervezett munkák az épület homlokzatát, tetőszerkezetét, beépítési adatait nem
érintik.
A tervezéshez rendelkezésre álltak az alábbi, a kivitelezés során is figyelembe veendő kutatási anyagok:
- Építéstörténeti kutatási dokumentáció,
- Szondázó festő-restaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási-restaurálási terv,
- Farestaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási javaslat
A könyvtár másik épületbe költözött, a tanári szoba férőhelyeinek számát pedig növelni kell, ezért az
Ókönyvtár, olvasó, tanári és igazgatói, igazgatóhelyettesi helyiségcsoport alaprajzát módosítottuk, új
vécécsoporttal egészítjük ki. A díszterem burkolatai, festése felújítandó. A program része továbbá a
földszinti és az emeleti öntött terrazzo burkolatok cseréje, felújítása, valamint a lépcsőházi színes üveg ablak
restaurálása, felújítása.
Belsőépítészet:
Földszint:
Folyosói burkolat
Összesen: 179,58 m2
Első emelet meglévő helyiségei:
Lépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, könyvtár-olvasóterem, Ó-könyvtár, tanári szoba, tanári szobához
kapcsolódó iroda és irattár, igazgatói iroda, titkárság, igazgató helyettesi iroda.
Összesen: 662,95 m2
A bővítendő könyvtári helyiség kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Felújítandó részek: földszint, főlépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, mosdócsoportok, tanári, igazgatóhelyettesi iroda, nagy tanácsterem, titkárság, Gazdasági igazgató-helyettesi iroda, igazgatói iroda, ókönyvtár bővítése.
Épületgépészet:
Vízelvezetés, szennyvízelvezetés, fűtés, hűtés, szellőztetés, bontásimunkálatok, szerelés.
Elektromosság:
Energiaellátás, szerelés, világításiéserőátvitelihálózat, gyengeáram, villámvédelem, áramütésellenivédelem.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98269350
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87505304
Postai cím: Kertész Utca 22. Fszt. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
E-mail: vekonyferenc@hod2000.hu
Telefon: +36 20/9442274
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés III. fejezetének 2. pontjában meghatározott (kötbérterhes) teljesítési véghatáridő 2019.
április 30-ra módosul. Ennek megfelelően Felek a szerződés 5. sz. mellékletét képező számlázási
ütemtervet is módosítják és jelen szerződésmódosítással egyidejűleg aláírt 5/M/II. sz. módosított
számlázási ütemtervet léptetik hatályba.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Díszterem felújítása során, a mennyezeti díszítő sávok
vonalazását követően esztétikai hibák jelentkeztek. Ezek a hibák a meglévő fagerendás födém
vízszintes síkjainak eltéréséből adódtak, amiket előre nem lehetett látni. A vakolat vastagság
csökkentésével van lehetőség a hibák megszüntetésére. Jelentős időt fog igénybe venni a
mennyezet javítása és újbóli restaurálása.
Tekintettel a fenti előre nem látható körülményekre, a vállalt teljesítési határidő nem tartható,
amelyet egyik fél sem láthatott előre a legnagyobb fokú gondosság tanúsítása mellett sem, Felek a
szerződésmódosítást kezdeményezték.
Felek megvizsgálták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-rendelkezéseit,
megállapították, hogy a módosítás a szerződés nettó ellenértékét nem érinti és a módosítás nem
lényeges, ezért a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a Kbt. 141. §
(4) bekezdés c.) pontja alapján.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás

lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 98269350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98269350 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemeskocs Község Önkormányzata (5453/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemeskocs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68805623
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 68
Város: Nemeskocs
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9542
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Andrea
Telefon: +36 95777823
E-mail: szucs.andrea@celldomolk.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Nemeskocson
Hivatkozási szám: EKR000567192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi utak felújítása Nemeskocson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 025 helyrajzi számú külterületi mezőgazdasági út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályaszerkezet: Pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max. szemnagyság 25), zúzottkő
építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40),vált. vastagságban zúzottkő kiegyenlítés , profil
kialakítás (gréderezés, tömörítés) Padka pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max.
szemnagyság 25), zúzottkő építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40), vált. vastagságban
zúzottkő kiegyenlítés , profil kialakítás (gréderezés, tömörítés)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00160 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi utak felújítása Nemeskocson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47940101
Postai cím: Sótonyi Út 13
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: info@tia2002kft.hu
Telefon: +36 303483084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19107508
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 025 helyrajzi számú külterületi mezőgazdasági út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályaszerkezet: Pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max. szemnagyság 25), zúzottkő
építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40),vált. vastagságban zúzottkő kiegyenlítés , profil
kialakítás (gréderezés, tömörítés) Padka pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max.
szemnagyság 25), zúzottkő építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40), vált. vastagságban
zúzottkő kiegyenlítés , profil kialakítás (gréderezés, tömörítés)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19107508
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47940101
Postai cím: Sótonyi Út 13
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: info@tia2002kft.hu
Telefon: +36 303483084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési dokumentumokban a kiviteli
tervdokumentáció részét képező műszaki leírás, a mintakeresztszelvény és a költségvetés
adminisztrációs hiba folytán több ponton is ellentmondást tartalmaz alábbiak vonatkozásában:
- felújításra kerülő út hossza
- a rétegrendek vastagsága.
Az „Útépítési kőanyagokra” vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás 2019. január 01-i változásakor a 0/56os frakció helyett 0/63 frakció került bevezetésre ezért 2019. január 01-től kereskedelmi forgalomban
nem elérhető az M56 meddős bazalt ennek megfelelően helyette a kivitelező a kiegyenlítő és
mechanikai teherhordó-rétegbe Z 0/63 meddős bazalt anyagot kívánja beépíteni.
A mechanikai felső-réteg kialakítására tervezett FZKA 0/22 jelű zúzott kő helyett az azzal
egyenértékű Z 0/22 meddős bazalt kerül beépítésre.
A szerződő felek közötti egyeztetés során feltárt ellentmondások végett a szerződés tartalmának
egyértelműsége kedvéért, továbbá, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 141. § (6) bekezdése
alapján támogatható és elszámolható legyen, figyelemmel az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 28. §-ra, pontosan rögzítik a fenti kérdéses tételek tekintetében a szerződés
tartalmát.
2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy az
eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat
egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell
valósítania, amely bármelyik dokumentumban szerepel. A szerződő felek közötti egyeztetés során
feltárt ellentmondásos tételek jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
a kiviteli tervekben és a műszaki leírásban írt tartalommal, a pályázati műszaki tartalomnak
megfelelően kerülnek megvalósításra, melyek kivitelezése a Vállalkozónak átalányáron felüli
megtérítési igénye nélkül valósulnak meg, a szerződés IV.1. pontjában rögzített vállalkozói díj
összegében növekedést nem eredményeznek.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, jelen mező
kizárólag a hirdetménykezelő rendszer sajátosságai miatt kerül kitöltésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19107508 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19107508 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Piricse Község Önkormányzata (6713/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piricse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18259
Postai cím: Petőfi út 11
Város: Piricse
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4375
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harcsa Éva
Telefon: +36 42280300
E-mail: piricse.hivatal@freemail.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piricse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.piricse.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003 projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111200-0

További tárgyak:

45111100-9
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9

45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233228-3
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4375 Piricse, Rákóczy u. 17. hrsz: 227.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek
csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák
eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény,
továbbiakban: Létesítmény.
Funkció: 3 fő részre osztható (fedett-nyitott piactér, kiszolgáló épületszárny és raktárak) piacépület
kialakítása
- tervezett Piac bruttó alapterülete : 1307,82 m2;
- 12 db (11 db normál és 1 db. akadálymentes) személygépkocsi parkoló kialakítása.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció,
műszaki leírás, jogerős építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként
kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó
engedély, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és
minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi
eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.
Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi
igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok
műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes
Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az
ajánlatban egyértelműen jelezni kell, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15SB1-2016-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15843 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Piacépület kialakítása Piricse
településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003 projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Virágos utca 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76 844 798
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45111200-0

További tárgyak:

45111100-9
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45261300-7

Kiegészítő szójegyzék

45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233228-3
45233260-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4375 Piricse, Rákóczy u. 17. hrsz: 227.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek
csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák
eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény,
továbbiakban: Létesítmény.
Funkció: 3 fő részre osztható (fedett-nyitott piactér, kiszolgáló épületszárny és raktárak) piacépület
kialakítása
- tervezett Piac bruttó alapterülete : 1307,82 m2;
- 12 db (11 db normál és 1 db. akadálymentes) személygépkocsi parkoló kialakítása.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció,
műszaki leírás, jogerős építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként
kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó
engedély, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és
minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi
eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.
Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi
igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok
műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes
Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való

hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az
ajánlatban egyértelműen jelezni kell, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76 844 798
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Virágos utca 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése, a Ptk. 6:191.§
(1) bekezdése alapján módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az építészeti és gyengeáram munkák vonatkozásában a könnyebb
beszerelhetőség és az építtető kérése miatti szín változás kapcsán az alábbi elemek kerülnek
egyenértékű műszaki megoldásként beépítésre:
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó+ablak, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16
Argon L4 üvegezés, 200×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon
L4 üvegezés, 150×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon
L4 üvegezés, 110×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon
L4 üvegezés, 90×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon
L4 üvegezés, 90×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ablak, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ablak, 6 kamrás, 4-16
Argon L4 üvegezés, 50×120 cm

- Műanyag kültéri nyílászáró, ablak, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ablak, 6 kamrás, 4-16
Argon L4 üvegezés, 120×120 cm
- Dahua NVR 4216-4KS2, 16 csatornás IP rögzítő, HDMI/VGA kimenet FULL HD felbontásban, 2x
sata HDD támogatás, 2xUSB port, RS485 vezérlés, RS232 port, 200 Mbps sávszélesség, ONVIF
Version 2.3 megfelelés, szinkronizált visszajátszás, Rögzítési felbontások? 5Mpix? 2560×960 /
3Mpix: 2048×1536, 1080p: 1920×1080 / 720p:1280×720 / D1:704×576, 1x audio bemenet, H.265/
H264 kodek dekódolás
- Dahua IPC-HFW4431E-SE, IP Bullet kamera, kültéri, 4MP, 3,6mm, H265+, IR40m, D&C(ICR),
IP67, WDR, SD, ePoE, 1/3" Progressive CMOS, 4MP (2688×1520), H264/H264+/H265/H265+,
3,6mm-es lencse, 83° látószög, FPS: 2688×1520/30fps, Day&Night funkció, IR ledek, 3D DNR
zajszűrés, HLC, WLC funkció, Onvif támogatás, Micro SD kártya támogatás (max 128GB)
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76 844 798 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 76 844 798 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szabó Ferenc egyéni vállalkozó (19452/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabó Ferenc egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60129497
Postai cím: Kossuth Utca 137
Város: Fényeslitke
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ferenc
Telefon: +36 309355844
E-mail: info@tranzitgroup.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtőház építése Mándokon
Hivatkozási szám: EKR000583262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Hűtőház építése Mándokon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mándok, Jókai utca, hrsz: 039/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új hűtőház, mely öt hűtőkamrát, egy hűtők között futó középfolyosót és egy manipulálót teret fog
tartalmazni egy kisebb szociális egység mellett. A hűtőkamrák egyenként 14 vagon alma tárolását
szolgálják ULO technológiával. Az épület szociális blokkja mellett helyet kap egy gépterem a hűtő és
légtér szabályozás beltéri gépeinek elhelyezésére, és egy analizációs és mintatároló tér. A szociális
blokk tartalmazni fog egy előteret, két nem számára kézmosó és wc helyiséget. A hűtőház technológiai
üzemeltetése a legmodernebb berendezésekkel fog történni. A hűtőkamrák légzáró kivitelben fognak
készülni. Ez lehetővé teszi a hűtőkamrákba betárolt alma szabályozott légtérben történő hűtését. A
tárolást a természetes levegő összetételének gépi berendezésekkel történő átalakításával és finom
szabályozásával a gyümölcsben történő oxidációs folyamatok minimálisra csökkentésével lehet 8-10 hónap
időtartamra nyújtani. A belső légtér oxigén tartalmát 1-1,5 % - ra csökkentik, a CO2 tartalom 1 % alatti lesz.
A gázösszetétel további, legfeljebb 1 % - a a természetes levegőben is benne lévő nemes gázokból és 96-97

% - ban nitrogénből fog állni. Ezekből következik, hogy a kamrákban lévő gáz összetétel nem mérgező, de
rendkívül alacsony oxigén tartalma miatt emberi tartózkodásra nem alkalmas, veszélyes. A leírt gáz állapotot
CO2 adszorber, és nitrogén generátor működtetésével érik el. A kívánt 1 -3 fokos tárolási hőmérsékletet
olyan hűtő berendezésekkel érik el, amelyben a hűtőközeg az Európai unióban engedélyezett R404 G/
A környezetbarát gáz. A kamrák mennyezete alatt 2-2 db befúvó berendezés lesz felfüggesztve. Szintb
itt helyezkednek el a párásító berendezések is. A hűtők kompresszorai az épület északkeleti oldalán lévő
fedett, de oldalról nyitott, gépi fonattal lehatárolt gépházban lesznek beépítve. E mellett építik be a hűtő
kültéri hőcserélőit. A nitrogén generátor és egyéb, fagymentes helyet igénylő elektromos vezérlő s kapcsoló
szekrények a gépteremben kapnak helyet. Az analizáló berendezések és a folyamatos felügyeletet végző
számítógép szintén itt kerülnek elhelyezésre.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16 - 1824543805
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16886 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hűtőház építése Mándokon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41417957
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: magiszter.s@gmail.com
Telefon: +36 309357318
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45426252
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 257120688
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírtass külterület 0200 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új hűtőház, mely öt hűtőkamrát, egy hűtők között futó középfolyosót és egy manipulálót teret fog
tartalmazni egy kisebb szociális egység mellett. A hűtőkamrák egyenként 14 vagon alma tárolását
szolgálják ULO technológiával. Az épület szociális blokkja mellett helyet kap egy gépterem a hűtő és
légtér szabályozás beltéri gépeinek elhelyezésére, és egy analizációs és mintatároló tér. A szociális
blokk tartalmazni fog egy előteret, két nem számára kézmosó és wc helyiséget. A hűtőház technológiai
üzemeltetése a legmodernebb berendezésekkel fog történni. A hűtőkamrák légzáró kivitelben fognak
készülni. Ez lehetővé teszi a hűtőkamrákba betárolt alma szabályozott légtérben történő hűtését. A
tárolást a természetes levegő összetételének gépi berendezésekkel történő átalakításával és finom
szabályozásával a gyümölcsben történő oxidációs folyamatok minimálisra csökkentésével lehet 8-10 hónap
időtartamra nyújtani. A belső légtér oxigén tartalmát 1-1,5 % - ra csökkentik, a CO2 tartalom 1 % alatti lesz.
A gázösszetétel további, legfeljebb 1 % - a a természetes levegőben is benne lévő nemes gázokból és 96-97
% - ban nitrogénből fog állni. Ezekből következik, hogy a kamrákban lévő gáz összetétel nem mérgező, de
rendkívül alacsony oxigén tartalma miatt emberi tartózkodásra nem alkalmas, veszélyes. A leírt gáz állapotot
CO2 adszorber, és nitrogén generátor működtetésével érik el. A kívánt 1 -3 fokos tárolási hőmérsékletet
olyan hűtő berendezésekkel érik el, amelyben a hűtőközeg az Európai unióban engedélyezett R404 G/
A környezetbarát gáz. A kamrák mennyezete alatt 2-2 db befúvó berendezés lesz felfüggesztve. Szintb
itt helyezkednek el a párásító berendezések is. A hűtők kompresszorai az épület északkeleti oldalán lévő
fedett, de oldalról nyitott, gépi fonattal lehatárolt gépházban lesznek beépítve. E mellett építik be a hűtő
kültéri hőcserélőit. A nitrogén generátor és egyéb, fagymentes helyet igénylő elektromos vezérlő s kapcsoló
szekrények a gépteremben kapnak helyet. Az analizáló berendezések és a folyamatos felügyeletet végző
számítógép szintén itt kerülnek elhelyezésre.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 257120688
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41417957
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: magiszter.s@gmail.com
Telefon: +36 309357318
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45426252
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Felek az alapszerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.4. A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a Nyírtass külterület 0200 hrsz. alatti
megvalósítási helyszínen.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: Az alapszerződésben megjelölt építési terület esetében
megállapítást nyert, hogy az nem alkalmas a kivitelezés megvalósítására, mivel korábban
hulladéklerakóként használták.
Megrendelő az építési engedély módosítását kezdeményezte a kivitelezés helyszínének
megváltoztatása érdekében, melyre tekintettel szükséges az alapszerződés módosítása is.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 257120688 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 257120688 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Vásárosnamény Város Önkormányzata (20375/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15473
Postai cím: Tamási Áron utca 1
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Zoltán
Telefon: +36 (45) 470-022
E-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
Fax: +36 (45) 470-652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasarosnameny.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisvarsány között kerékpár út építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kisvarsány között kerékpár út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359,
469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „Vásárosnamény Szabadság tér Kisvarsány között kerékpár út építése” című, és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 jelű projekt vonatkozásában
az alábbi beruházás kerül megrendelésre:
Vásárosnamény - Kisvarsány 4108-as és a 4115-ös számú összekötő utak átkelési szakaszain önálló
vezetésű elválasztás nélküli aszfalt burkolatú, gyalog- és kerékpárút építése 2.210 m hosszúságban,
burkolat szélessége: 2,70 m. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
9809 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍR-ÉPÍTŐ
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u 14. A. ép
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239125656
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359,
469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „Vásárosnamény Szabadság tér Kisvarsány között kerékpár út építése” című, és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 jelű projekt vonatkozásában
az alábbi beruházás kerül megrendelésre:
Vásárosnamény - Kisvarsány 4108-as és a 4115-ös számú összekötő utak átkelési szakaszain önálló
vezetésű elválasztás nélküli aszfalt burkolatú, gyalog- és kerékpárút építése 2.210 m hosszúságban,

burkolat szélessége: 2,70 m. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239125656
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍR-ÉPÍTŐ KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u 14. A. ép
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A felek a szerződés 9. pontjában foglalt teljesítési határidőt (Teljesítési határidő: a közműgazdák
által elvégzett közműkiváltásokat követő 60 nap, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.) az
alábbiakban módosítják:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. november 15. napja, azzal, hogy a megrendelő
előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés eredeti teljesítési határideje 2018. október 31. napja.
A Vásárosnamény Kossuth u. 29-33. számú ingatlanok előtt ismeretlen eredetű földkábelt találtak
a munkálatok során. A földkábel nem szerepel a kiviteli terveken, a jelen lévő közműszolgáltatók
nem nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy általuk kezelt közmű lenne. Emiatt szükséges a
közműszolgáltatók írásban is történő hivatalos megkeresése a kérdéses földkábelre vonatkozó
írásbeli nyilatkozat kiadására, nemleges érintettség esetén is.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 239125656 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 239125656 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Vásárosnamény Város Önkormányzata (22085/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15473
Postai cím: Tamási Áron utca 1
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Zoltán
Telefon: +36 (45) 470-022
E-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
Fax: +36 (45) 470-652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasarosnameny.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvarsány között kerékpár út építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvarsány között kerékpár út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359,
469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „Vásárosnamény Szabadság tér Kisvarsány között kerékpár út építése” című, és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 jelű projekt vonatkozásában
az alábbi beruházás kerül megrendelésre:
Vásárosnamény - Kisvarsány 4108-as és a 4115-ös számú összekötő utak átkelési szakaszain önálló
vezetésű elválasztás nélküli aszfalt burkolatú, gyalog- és kerékpárút építése 2.210 m hosszúságban,
burkolat szélessége: 2,70 m. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
9809 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍR-ÉPÍTŐ KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u 14. A. ép
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239125656
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359,
469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „Vásárosnamény Szabadság tér Kisvarsány között kerékpár út építése” című, és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 jelű projekt vonatkozásában
az alábbi beruházás kerül megrendelésre:
Vásárosnamény - Kisvarsány 4108-as és a 4115-ös számú összekötő utak átkelési szakaszain önálló
vezetésű elválasztás nélküli aszfalt burkolatú, gyalog- és kerékpárút építése 2.210 m hosszúságban,

burkolat szélessége: 2,70 m. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239125656
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍR-ÉPÍTŐ KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u 14. A. ép
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A felek a szerződés 9. pontjában foglalt teljesítési határidőt (Teljesítési határidő: 2018. november
15.) az alábbiakban módosítják a Kbt. 141. (4) bekezdés c.) pontja alapján:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. november 22. napja, azzal, hogy a megrendelő
előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a Vállalkozó
2018.11.14-én az e-naplóba történt bejegyzéssel közölte a Megrendelőnek, hogy a kivitelezés
befejezéséhez szükséges aszfaltot az aszfalt gyártója - alapanyag hiányra hivatkozva - nem
képes határidőben legyártani és szállítani, emiatt a Vállalkozó sem képes a kivitelezést az 1. sz.
szerződésmódosítással módosított teljesítési határidőre befejezni. Az aszfalt gyártó alapanyaghiánya olyan előre nem látható ok, amelyre a Vállalkozónak semmilyen ráhatása és előzetes
tudomása nem volt, így a kialakult helyzet elhárítására a Vállalkozó előzetesen lépéseket nem tudott
tenni.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 239125656 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 239125656 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (6814/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Dóra
Telefon: +361 7954436
E-mail: kalmar.dora@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektr. informatikai és távközlési közszolgáltatás
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Poszeidon rendszer terméktámogatás
Hivatkozási szám: EKR001031272018
II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Jogszabálykövetési és support szolgáltatások 2019. december 31-ig: 1 db
beszerzési csomag
Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 2019. december 31-ig: 350 óra (keret)
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48780000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: Poszeidon rendszer terméktámogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest (a teljesítés helyszíneit részletesen a Műszaki leírás tartalmazza)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszerhez kapcsolódóan terméktámogatói szolgáltatás nyújtása
NISZ Zrt. jelenlegi 8 darab, alábbi ügyfélszervezetei részére:
- Pénzügyminisztérium
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Agrárminisztérium
- Innovációs és Technológiai Minisztérium
- Bethlen Gábor Alapítvány
- Igazságügyi Minisztérium
- Belügyminisztérium
- Miniszterelnöki Kormányiroda
Jogszabálykövetési és support szolgáltatások 2019. december 31-ig: 1 db beszerzési csomag
Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 2019. december 31-ig: 350 óra (keret)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő által vállalt, hibabefejezésre vonatkozó maximális határidő
súlyos hiba esetén (óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 2019. december 31-ig:
150 óra (keret)
Az opció lehívása a szerződéstervezetben írtak szerint történik.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti Utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bencze.gyorgy@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48780000
A szerződés/rész végleges összértéke: 48780000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
tájékoztatója az eljárás eredményéről (2-es minta) (6757/2019)
2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Dózsa György út 41
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze Gabriella
Telefon: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): épületépítési projekt szervezése
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. számú eljárás „Antik és középkori gipsz műtárgyak szállítása budapesti raktárakból Komáromba a
Csillagerődbe és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba” tekintetében:
Kiindulási hely:
- Budapest 4. kerület, Megyeri út 51. szám alatti raktár
- Tinódi utca 18-22. szám alatti raktár
Érkezési hely:
- Csillagerődbe (2900 Komárom)
- Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba (1135 Budapest, Szabolcs utca 33.)
2. számú eljárás „Szervátiusz Tibor és Szervátiusz Jenő szobrászművészek alkotásainak szállítása
átmeneti raktárba” tekintetében:
Kiindulási hely:
Budapest 1025, Csíksomlyó utca 8.
Érkezési hely:
Jelenleg nem ismert, a kiindulási helytől közúton legfeljebb 25 km-es távolságra Budapest
közigazgatási határain belül található.
NUTS-kód: HU110
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
1. számú eljárás „Antik és középkori gipsz műtárgyak szállítása budapesti raktárakból Komáromba a
Csillagerődbe és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba” tekintetében:
A csatolt műtárgylista alapján 760 db gipsz műtárgy szállítása teljeskörűen, azaz a tárgyak átvétele
az átadási pontokon, elszállítása, és az érkezési helyen a konkrét tárgyra vonatkozó igényeknek
megfelelően kicsomagolása és átadása.
Ajánlatkérő +10%-os mennyiségi eltérés lehetőségét köti ki.
2. számú eljárás „Szervátiusz Tibor és Szervátiusz Jenő szobrászművészek alkotásainak szállítása
átmeneti raktárba” tekintetében:
A csatolt két műtárgylista alapján összesen 137 db fa, fém és kő anyagú szobor szállítása teljes
körűen, azaz a tárgyak átvétele jelenlegi helyükön, a tárgyak jellegétől és állapotától függően
becsomagolása, szállítható állapotba hozatala, elszállítása, az érkezési helyen kicsomagolása, és
tárolási helyen, műtárgytól függően a talajon, vagy polcon elhelyezése.
Ajánlatkérő +10%-os mennyiségi eltérés lehetőségét köti ki.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60000000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: 134007290 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
Nyílt
x Meghívásos
Hirdetménnyel induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 386310
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/31 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési
rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21942 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/02 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Antik és középkori gipsz műtárgyak szállítása budapesti
raktárakból Komáromba a Csillagerődbe és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2019/03/25 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Kft.
Postai cím: Kozma u. 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 135039816 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 127803176 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 127803176 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 127803176 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése
x mikro vállalkozás

kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Museum Complex Kft. (név) 1108 Budaoest, Kozma u. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szervátiusz Tibor és Szervátiusz Jenő szobrászművészek
alkotásainak szállítása átmeneti raktárba
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2019/03/21 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Kft.
Postai cím: Kozma u. 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 6204114 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke

Érték: 6204114 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6204114 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 6204114 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Museum Complex Kft. (név) 1108 Budaoest, Kozma u. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/04/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

