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Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Karbantartási szolgáltatás a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum részére - K. É. - 8936/2019)
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Bírósági határozat
Fővárosi Törvényszék Fővárosi Törvényszék 106.K.700.942/2018/14.számú ítélete (K. É. - 6554/2019)
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A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója
a 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről
(KÉ 2019. évi 94. szám, 2019. május 17.)

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet)
40. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai
összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA).
Az MvM rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés
mintáját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
új Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet
17. melléklete, míg az új Kbt. 6.-7. § szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az
MvM rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Amennyiben valamely ajánlatkérő 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést köteles feltüntetni az éves
statisztikai összegezésében, akkor ezen közbeszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) alkalmazandó.
Az NFM rendelet 36. § (4)-(5) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés
mintáját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: régi Kbt.)
6. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – kivéve a régi Kbt.
XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérőket – az NFM rendelet 11. melléklete, míg a régi
Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az NFM rendelet
12. melléklete tartalmazza.
A 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett eljárások esetében az éves statisztikai összegezést az NFM rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a
tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni a KBA-ban a Hatóságnak való
megküldéssel egyidejűleg.
Az éves statisztikai összegezések mintái letölthető és kitölthető formában megtalálhatók a Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Közbeszerzés A-Z /Hirdetmények menüpontban.

Az új Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontja szerint az éves statisztikai összegezést kizárólag a KBA-ba kell feltölteni, míg a régi Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a
Közbeszerzési Adatbázisba történő közzététel mellett, a statisztikai összegezést elektronikus úton is meg kell küldeni az osszegezes@kt.hu e-mail címre.
A KBA-ba történő feltöltés lépéseit az Elnöki tájékoztató melléklete tartalmazza.
Az éves statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk









A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni [az
MvM rendelet szerinti mindkét minta IV. szakasz 1.2) pontjában, míg az NFM
rendelet szerinti minták esetében a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában a
IV. szakasz 2) pontjában, továbbá közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában
a IV. szakasz 1) pontjában]. A többi pontban még akkor sem kell feltüntetni,
ha a keretmegállapodás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le.
Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni. Amennyiben a
szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget lehetőség szerint a
szerződéskötés napján közzétett MNB devizaárfolyamon kérjük átszámolni.
Az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat nem kell feltüntetni.
Az éves statisztikai összegezésekben kizárólag a 2018. évben lezárult eljárásokat kell szerepeltetni, azaz amelyek esetében az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény a 2018. évben jelent meg.
A KBA-ba történő feltöltésnél a Dokumentum alapadatok Tárgy mezőjébe
kérjük beírni: „A 2018. évről szóló statisztikai összegezés”.

A közös közbeszerzésekre vonatkozó információk




Az éves statisztikai összegezés kitöltésekor az ajánlatkérőnek mindazt a közbeszerzést szerepeltetnie kell, amely vonatkozásában a beszerzési igénye felmerült. Ebből következően azoknak a szervezeteknek, melyek közös ajánlatkérői minőségben folytattak le közbeszerzési eljárást, a saját részre megvalósult beszerzéseket kell az éves statisztikai összegezésben feltüntetniük.
Az új Kbt. 29. § (1) bekezdése, továbbá a régi Kbt. 21. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében
közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre a vonatkozó Kbt. alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.
Mindez azt jelenti, hogy az ajánlatkérőnek akkor is teljesíteni kell a statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettséget (azaz saját név alatt a KBA-ba feltölteni az éves

statisztikai összegezés dokumentumát és adott esetben e-mailben is megküldeni), amennyiben a közbeszerzési eljárása(i) lefolytatását valamely más (pl. felettes) szerv végezte el. (A más ajánlatkérő meghatalmazása alapján lefolytatott
eljárásokat a fentiek alapján tehát az eljárást lefolytató ajánlatkérőnek nem
szükséges feltüntetnie a saját összegezésében, feltéve, hogy a meghatalmazott
ajánlatkérő egyébként nem volt szerződéskötő fél).
Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a 2018. évre vonatkozó éves statisztikai
összegezés KBA-ba történő feltöltésének határideje az MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján 2019. május 31. napja.
Az érdeklődők az éves statisztikai összegezésekkel kapcsolatban a 06-1-882-8585 telefonszámon a Statisztikai Elemző Osztálytól kérhetnek felvilágosítást hétköznapokon
8:30-11:00 óráig, illetve kérdéseiket feltehetik írásban is az osszegezes@kt.hu e-mail
címen.
A statisztikai összegezés KBA-ba való feltöltésével, a bejelentkezéssel, az elfelejtett belépési adatokkal (pl. felhasználónév) kapcsolatos kérdések esetében az Informatikai
Főosztály ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, illetve a 06-1-882-8630
telefonszámon.

MELLÉKLET
AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS FELTÖLTÉSÉNEK LÉPÉSEI
1. Belépés a Központi Bejelentkezés (KBEJ) rendszerbe
http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ vagy a http://kozbeszerzes.hu oldalról:

Az elfelejtett jelszó pótlására a KBEJ belépési oldalán van lehetőség. Probléma esetén
az Informatikai Főosztály ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, vagy
a 06-1-882-8630-as telefonszámon.
2. Átlépés a KBA felületére

3. A „Dokumentum feltöltése” menüpont kiválasztása

4. A dokumentum jellegének megadása – „Közbeszerzési eljáráshoz nem kapcsolódó dokumentum feltöltése”

5. A dokumentum alapadatainak (tárgyának, típusának, valamint altípusának) meghatározása, majd mentés

6. A dokumentum részletes adatlapján megadandó adatok

A képen látható félkövér betűkkel szedett és a még ki nem töltött mezőkbe (Keltezés
dátum; Tárgyév) történő adatok beírását követően, a „Tallózás” gombot megnyomva,
a dokumentum altípusának megfelelő minta kitöltött példányát kell a számítógépről
kiválasztani, majd a „Feltölt” gombot megnyomni. A fájl PDF vagy MS Word formátumú is lehet.
A minták a http://kozbeszerzes.hu/cikkek/hirdetmenyek oldalon érhetők el.
Amennyiben az előző, valamint a többi szükséges adat megadása megtörtént, a kép
jobb felső sarkában található „Publikálás” gombbal lehet a dokumentumot véglegesíteni.

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (8559/2019)
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: Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95276333
Postai cím: Zákonyi Ferenc utca Utca 2.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kollár Lajos
Telefon: +36 14606925
E-mail: ginop@mvszkikoto.hu
Fax: +36 14606925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hunsail.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/EKR000570332019/
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/EKR000570332019/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: Támogatott szervezet
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: Balatonfüredi megállópont létesítése 2.
Hivatkozási szám: EKR000570332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Balatonfüredi megállópont létesítése.
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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Parti létesítmények kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213313-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24. hrsz: 18/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balatonfüredi Megállópont fejlesztés során megvalósuló kikötői épület építése a rendelkezésre álló
engedélyek és tervdokumentáció alapján. Főbb beruházási paraméterek:
Az építési tevékenység: új szolgáltató és kiszolgáló épületek létesítése a beruházás keretei között
megvalósuló új kikötőhöz, a szükséges bontási munkákkal, útépítéssel, kerítés építéssel, közművekkel,
utcabútorok elhelyezésével és növénytelepítéssel a kiviteli terv szerint.
A kikötőépület földszint + 2 szintes, 1490 m2 nettó hasznos alapterületű, amely kiegészül 190 m2 terasszal.
Az épületnek számos, különböző rendeltetésnek kell otthont adnia.
A Kikötőépület mellett melléképületek is helyet kapnak. Egy hulladéktároló, egy kerékpártároló, vegyi WC
tároló, gépészeti és elektromos melléképület is részét képezi a parti építésnek. A melléképületek nettó
hasznos alapterülete mintegy 58 m2. A parti építés részét képezik a meglévő létesítmények (épületek,
közművek) bontása.
Parkolás céljából a területen 77 db szgk. parkoló létesül. A parkoló területének növelése céljából a kerítés
áthelyezésre kerül. A parklóban egyes fák kiemelt védelme miatt parkolóhelyek elhagyásra kerültek és
„zöld”kazetták kerültek betervezésre.
Egyéb paramétérek:
Kikötői épületek (Főépület és Melléképület)
Út- és parkoló építés
Parkolás céljából a területen 77 db szgk. parkoló létesül. A parkoló területének növelése céljából a kerítés
áthelyezésre kerül. A parklóban egyes fák kiemelt védelme miatt parkolóhelyek elhagyásra kerültek és „zöld”
kazetták kerültek betervezésre.
Az útépítési terv az alábbi közlekedési rendet tételezi fel: Az Anna sétány felől a Balaton felőli kapun át
elsősorban befelé közlekedés van. Ennek megfelelően van a 45°-os parkoló kialakítva az épület mellett. A
manipulációs téren keresztül, a camping oldalán át van a kifelé közlekedés. Mindkét Anna sétány felőli kapu,
(a camping felőli és a Balaton felőli) kétirányú közlekedésre van kialakítva. A burkolt felületek betonelemes
térkő burkolattal kerülnek ellátásra, 5340 m2 felületen. Parti terület csapadékvíz elvezetés
A burkolt felületek csapadékvíz-elvezetése zárt szelvényű csatornával és víznyelőkkel kerül kialakításra. A
befogadóként felhasznált Balatonba való bevezetés előtt olajfogó alkalmazása szükséges
Parti terület szennyvíz elvezetés
A terület szennyvízelvezetése ugyancsak zárt szelvényű csatornával kerül kialakításra. Befogadóként
a kemping meglévő belső hálózata lett felhasználva, illetve a kemping átemelője továbbítja a keletkező
szennyvizet a Tihanyi műút felé a befogadóba
Parti terület vízellátás
A tervezett kikötő és parti létesítmények vízellátását az Anna sétányon (64/5 hrsz.), a kemping és az OTP
üdülő közötti területen haladó NA100 szelvényméretű gerincvezetékre való csatlakozással terveztük meg
Parti terület elektromos energia ellátása
A kikötő energia vételezésére önálló vételezési pont kerül kialakításra (ahová az E.ON közvetlenül fogja az
energiát szolgáltatni). Az előzetes energiamérleg elkészítése után az energia igény bejelentésre került az
áramszolgáltatónak (E.ON Hungária Zrt.).
Parti terület térvilágítás (világítási rendszer építése lámpatestekkel)
A terület térvilágítása a parkolók, útpályák, gyalogos közlekedési felületek és mólók vonatkozásában épül ki.
Parti terület vagyonvédelem
A tervezési területen több részre bontott gyengeáramú rendszerek kerülnek telepítésre (beléptető rendszer,
CCTV rendszer, kaputelefon rendszer, kültéri WIFI)
Parti terület kert építés

Növénytelepítés vonatkozásában mintegy 11 db fa (sorfák) ültetésére kerül sor, illetve mintegy 2800 m2
terület gyepesítésére kerül sor.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazásával.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó
ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
Karakterkorlátozások miatt folytatás az I. rész: „II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:” pont
(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 jótállás időtartama (min. 36 hó-max. 60 hó) 10
2 A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő,a felhívás M2.a) pontjában
meghatározott szakemberek előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban
(min:0,max: 36) 10
3 A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő,a felhívás M2.b) pontjában
meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban
megadva (min:0,max:36) 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: 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: 13 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00013 - Balatonfüred megállópont
GINOP 7.1.9.-17-2018-00026
II.2.14) További információ:
Karakterkor. miatt a „II.2.4)” folytatása:
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan
költségvetés tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: Úszómű létesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45248400-1

További tárgyak:
45241300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24. hrsz: 18/
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balatonfüredi Megállópont fejlesztés során megvalósuló kikötői úszómű építése a rendelkezésre álló
engedélyek és tervdokumentáció alapján. Főbb beruházási paraméterek:
A tervezett kikötőbővítés –a meglévő kikötő területét magába foglalva– jelentősebben a nyíltvíz felé és DNy-i
irányban történik, 116 × 244 m vízterületen.
A tervezett kikötőben elemekből összeállított, alumínium szerkezetű, fa járófedélzettel rendelkező, polietilén
úszótartályos, 1256 m2 össz. járófelületű, kikötői úszómű kerül telepítésre.
Úszó móló (50 cm-es úszásmagasság):
Bejárómóló: 2,5 m x 12,0 m
Vendégmóló 2,0 m x 12,0 m
Vendégmóló 2,0 m x 6,0 m
Bejáró 2,0 m x 4,0 m
Segédmóló: 8,0 m x 0,6 m
9,0 m x 0,6 m
10,0 m x 0,75 m
11,0 m x 0,75 m
Menekülő lépcső
A bejárómólón és a vendégmólón kapnak helyet az előírások szerinti kikötői berendezések és életmentő
felszerelések.
Kikötői berendezések
- Kikötési segéd szerkezetek
- Áram és ivóvíz vételezési modulok és vezetékek
- Vízimentő felszerelések
- Tűzóltó készülékek
- Térvilágítás
- Elektromos meghajtású vízijármű akkumulátor töltő hely
- Vagyonvédelmi berendezések
A „Megállópont” létesítésének egyik alapvető célkitűzése az evezős túrázók fogadóhelyének kialakítása.
Ezért a partfal keleti szakaszára épülő úszómóló és merülő sólya létesül.
Az úszóműrendszer egyes elemei speciális acélbetétes gumi kapcsolóelemekkel kapcsolódnak egymáshoz
a hullámzás, valamint a különböző statikus és dinamikus terhelések tűrésének érdekében. Az úszóműnek
alkalmasnak kell lennie a használatbavételhez szükséges engedélyek megszerzésére.
A deszkázat aluszegecses rögzítésén túl, minden más rögzítés A2-es minőségű rozsdamentes csavarokkal
történik.
Úszómű telepítése esetén a mederhez való rögzítést acél cölöpökkel. Az úszómólók az igénybevételeknek
megfelelően Ø219x6,3 mm, ill. 324x8 mm-es acélcső cölöpökkel rögzítettek. A cölöpöket görgős keretek
kapcsolják az úszóműrendszerhez, a vízszint változásának követése érdekében.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan
költségvetés tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazásával.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,
mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.
Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem
hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
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.
(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 jótállás időtartama (min. 36 hó-max. 60 hó) 15
2 A felhívás M2.c) pontjában meghat.,a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztv.
szakemb. úszótartályos úszómű rendszerek telepítésében szerzett gyak. egész hónapban megadva
(min:0,max:36) 15
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: 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: 13 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00013 - Balatonfüred megállópont
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kikötő építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45242200-7

További tárgyak:
45243000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24. hrsz: 18/
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balatonfüredi Megállópont fejlesztés során megvalósuló kikötői létesítmények építése a rendelkezésre álló
engedélyek és tervdokumentáció alapján. Főbb beruházási paraméterek:
A tervezett kikötőbővítés –a meglévő kikötő területét magába foglalva– jelentősebben a nyíltvíz felé és DNy-i
irányban történik, 116 × 244 m vízterületen.
A tervezett kikötőmedencét új mólók zárják körbe, Ny felől 40 m széles kikötőbejárat és az ÉK-i szegletben a
part és a móló között 11,5 m széles (vízáramlást lehetővé tévő) megszakításokkal.
A tervezett új hullámtörő móló partvonaltól mérve 245 m-re nyúlik be a Balatonba.
A nem járható hullámtörő kőmóló (K-i) és a mellé épített úszóművek a vitorlázók számára elkülönített
megközelítést ad a várakozó hajókhoz.
A járható betonmóló (Ny-i) a kikötőmedence védelme mellett, a kemping főútja felőli gyalogos közlekedést
teszi lehetővé a vitorlázók zavarása nélkül.
Tervezett létesítmények:

Járható kőmóló, Ny-i móló: cölöpjáromra ültetett előregyártott vb. szerkezet, 2,7 m széles gyalogos
közlekedő felülettel, 0,3x0,5 m–es vb. hullámtörő gerendával, a nyíltvíz felé, a cölöpök előtt és között
hullámtörő kőszórással
Hullámtörő kőmóló, K-i móló: vízépítési terméskőből épülő kőhányásgát, 2,0 m széles koronája rendezetlen,
nem járható
Partfal: A tervezett partvédőmű 30x30 cm vb. cölöp és vb. pallóval lezárt függőleges partfal.
Daru: A hajók vízre tételhez 10 t teherbírású fixen telepített daru a partfal mentén.
Sólya: Elsősorban a nem tőkesúlyos kishajók vízre tételéhez és kivételéhez készülő, rámpás vasbeton „U”
szelvényű műtárgy.
Hajózást irányító jelzések, bejárati jelzések
Elektromos energia ellátás és térvilágítás
Főbb tájékoztató mennyiségek:
Tervezett mólók:
- Ny-i. járható móló hossza: 194 m
- K-i hullámtörő hossza: 326 m
Beépítendő kőmennyisége: 13 000 m3
Mederkotrás mennyisége: 12 500 m3
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan
költségvetés tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazásával.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó
ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.
Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem
hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
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.
(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 jótállás időtartama (min. 36 hó-max. 60 hó) 10
2 A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, a felhívás M2.d) pontjában
meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban
megadva(min:0,max:36) 10
3 A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő,a felhívás M2.e) . pontjában
meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban
megadva(min:0,max:36) 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: 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: 13 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00013 - Balatonfüred megállópont
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: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
1. 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 felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Ajánlattevő,alvállalkozó,és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt.64. §-ban foglaltaknak
megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
a megbízhatóságát alátámasztó jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal (továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.67.§(1) bekezdése,valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban Kr.) 2.§ (1) bekezdése
alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2)
bekezdésének a hatálya alá.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67.§(1)-(3) bekezdése, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 3.§-a és a 4.§(1) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az
őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69.§(4)-(7) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon
letelepedett ajánlattevők esetében a Kr.8.§-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők
esetében a Kr.10.§-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr.12.§-ban és a 14-16.§-okban foglaltak
figyelembevételével.
Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62.§(1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt.67.§(4)
bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§(2) bekezdésében foglaltakra). A
Kr.15.§(1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11) bekezdését,valamint a Kr.1.§(3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 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.
Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,úgy erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

2. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy szerepel a vonatkozó névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, vagy
rendelkezik az előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának,illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) bekezdése
szerinti felhívására 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
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az
EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: #).
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség
körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások
(Valamennyi rész vonatkozásában irányadó követelmények):
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a
jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi
pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot
az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- számla száma,
- mióta vezeti a számlát,
- a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó
időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalom szerint.)
A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de
mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban
megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az
ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás”
hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést.
Ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy valamennyi - a vizsgált
időszakban létező, illetve létezett - számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi
nyilatkozatokat. Megszűnt pénzforgalmi számla esetén bármely, a megszűnés dátumát követően kelt
igazolás elfogadható a minimumkövetelmény alátámasztására.
P/2. A Kr. 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának
napját megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt, számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek
megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben
az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt
(működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás
megvalósítása)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja az
I. rész esetén) 500.000.000,- HUF (ötszázmillió forint) összeget, II. rész esetén 120.000.000,HUF (százhúszmillió) összeget, a III. rész esetén 350.000.000,- HUF (háromszázötven) összeget,
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ha az ajánlattevő a P2.) szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 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 vagy részvételre jelentkező
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése].
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1.) és P2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek
elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész vonatkozásában irányadó követelmények:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 12 hónapban vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának
napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző
utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti
évben negatív volt.
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu)
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi
jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a
vállalkozói osztalékalap tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 65. § (1) bekezdés a)
pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].
Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19.§ (2) bekezdése]
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. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés
rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATnek be kell csatolnia az EEKDt,amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT
egyszerű nyilatkozatát (IV.rész: #).
A Kbt.69.§(4) bek.e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
AT,illetőleg adott esetben a Kbt.69.§(6) bek.alapján az értékelési sorrendben azt követő következő
legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében,a műszaki,illetve szakmai
alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások (Valamennyi rész vonatkozásában
irányadó köv.):
M.1.) A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (a továbbiakban „Kr.”) 21.§(2) bek.a) pontja alapján a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített,de legfeljebb a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett,legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése az AT,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
cégszerű nyilatkozatával és a Kr.22.§(3) bek.szerint a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással.A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább
a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,
az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,
a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét,továbbá

az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés!Amennyiben az AT a referenciát közös ATként/alvállalkozóként teljesítette,úgy
ajánlatkérő a Kr.22.§(5) bek.-ének megfelelően jár el.Olyan referenciák esetében,melyek nem
felelnek meg a Kr.22.§ (5) bek.-ének,úgy a ref.-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,hogy az
AT a ref. mely részeit teljesítette,megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t,tekintettel arra,hogy
ajánlatkérő ilyen ref. benyújtása esetén kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata soránAz Ajánlatkérő a
321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bek.-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban
meghat. igazolási módok helyett,illetve mellett.
Az AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt.65.§ (10) bek.-e
szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
M.2./ A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21.§(2)bek.ének b) pontja alapján ATnek be kell nyújtania
nyilatkozatát azon szakemberekről,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését,akit az
M.2.pontjában,előírt alkalmassági követelmények igazolásaként bemutat
- annak a pozíciónak [a)-e)] 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 felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy
a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó
kamaranevéről,elérhetőségéről vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és
tapasztalatot igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Karakterkorlátozások miatt folytatás a VI.4.3. pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
M/1. nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárt) referenciával:
I.rész esetén:
M1.a) legalább egy darab, összesen legalább 3800 m2 térkőburkolat építést is tartalmazó, az
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített épülethez kapcsolódó építési beruházás
megvalósítására vonatkozó referenciával, amely a térburkolás mellett legalább az alábbi
munkarészeket is tartalmazza:
- közművezeték/csatorna építési és bontási munka;
- világítási rendszer építése lámpatestekkel;
- - sorfák növénytelepítése.
M1.b) legalább egy darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésnek
és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházás megvalósítására vonatkozó
referenciával, amely legalább nettó 1100 m2 összalapterületű és legalább kétszintes épület
építésére vonatkozik.
II.rész esetén:
M1.c) az elmúlt 8 évben legalább 1db, szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
építési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, mely tartalmazott alumínium
szerkezetű, legalább 880 m2 járófelületű, kikötői úszómű építési-telepítési munkarészt.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
III. rész esetén:
M1.d) legalább egy darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) szerződésnek
és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházás megvalósítására vonatkozó
referenciával, amely legalább 9 000 m3 mederkotrást tartalmazott.
A referenciaértékek max. 3 szerződésből teljesíthetőek.
M2. nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
I.rész esetén:

M2.a) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet
szerinti MV-É jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
M2.b) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet
szerinti MV-G jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
A fentiekben megjelölt szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó
gyakorlati időt nem írt elő, azt a 3. sz. értékelési szempont keretében értékeli.
II.rész esetén:
M2.c) legalább 1 fő, a 13/2001. (IV.10) KöViM rendelet 4. § (8) és (9). bekezdésekben
meghatározott, úszó létesítmény átépítésének és építésének irányítására és ellenőrzésére jogosult
felsőfokú szakirányú végzettségű vagy középfokú szakirányú végzettségű műszaki vezető, akinek
legalább 5 éves hajóépítő, hajó javító üzemben szerzett szakirányú, vagy a hajózásban fedélzeti
tiszti illetve gépüzemi beosztásban szerzett gyakorlatattal rendelkezik.
Karakterkorlátozások miatt folytatás a VI.4.3. pontban.
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:
Valamennyi rész esetén: késedelmi és meghiúsulási kötbér,hibás teljesítési kötbér,jótállás (min.36 hónap).
Fő finanszírozási feltételek:
Vállalkozó a Kbt.135.§(7)bek.szerint a vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő összeg előlegként történő
kifizetését kérheti.Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését,úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési
munkater. átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Tartalékkeret: I.rész: nettó 50M Ft,II.rész: nettó 10M Ft,III.rész: nettó 30M Ft.
Megrendelő a szerződés szerinti vállalkozási díjat a Ptk.6:130.§(1)és(2) bek.alapján,illetve a Kbt.135.§
alapján,valamint az alkalmazandó 322/2015.(X.30.) Korm.rend.ben meghatározott feltételek szerint teljesíti.
Esedékesség: Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében 7db számla,azaz 1db előlegszámla,5db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult.
A tartalékkeretre és az esedékességre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
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: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján.
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:
— AK a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére a Miniszterelnökség
által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR),a https://
ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma:
EKR000570332019
— AK helyszíni bejárást tart: 2019. május 23. 11:00óra,Találkozás:8230 Balatonfüred, Széchenyi
István utca 24,Camping bejárat.
— A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent,
Az AK kizárja az eljárásból azt az ATt,alvállalkozót,az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet (vagy személyt),aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be,
— ATnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közb.dokumentumban foglalt tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania,
— Nyertes ATnek az I.rész esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló,független
szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől

származó egyenértékű),„Közműhálózatok építése”,„épületek építése” és „útépítés” érvényességi
területre kiterjedő,érvényben lévő tanúsítvánnyal,vagy mindezek hiánya esetén a hivatkozott
környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírását,amelyeket az AT a teljesítés során alkalmazni tud.
— AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§.szerint biztosítja.AK nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba,a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a
hiánypótlásban be kell nyújtani,
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§.(5) bek.szerinti felolvasólapot,az AT Kbt.66.§ (2)
bek.,valamint 66.§ (6) bek.szerinti nyilatkozatát.A Kbt.66.§ (6) bek.szerinti nyilatkozatot nemleges
esetben is be kell nyújtani,
— AT szakmai ajánlatát az árazott költségvetési főösszesítő és tételes árazott költségvetés
benyújtásával,valamint az értékelési szempontokra tett vállalások felolvasólapon történő
megadásával adja meg,valamint a környezetvédelmi előírásokat vállalni kell
— Közös ajánlattételre a Kbt.35.§ és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (EKR rendelet)
előírásait,valamint a közb.dokumentum előírásait kell alkalmazni
— Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR
rendeletben és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint,
— AK felhívja a figyelmet az EKR rendelet 11.§ (1) és (4),valamint a 13.§ (3) és (4) bekezdéseire,
— Az ajánlattétel nyelve a magyar,
— AK a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bek.alapján az ATk alkalmasságának feltételeit és
igazolását szigorúbban állapította meg a P1-P2,M1-M2.pontjainak vonatkozásában,
— AK nem teszi lehetővé,hogy a nyertes AT/ATk a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezetet hozzon/hozzanak létre,
— Az ajánlati ár értékelése: fordított arányosítással,minőségi értékelési szempontok értékelése:
egyenes arányosítással a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint; Adható pontszám
0-100,
— AK az eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját,
— AK az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt.81.§ (4)-(5) bek.szerinti lehetőséggel,
— Valamennyi időpont: közép-európai (helyi) idő szerint értendő,
— Irányadó jog: a felhívás feladásának napján hatályos Kbt.vonatkozó előírásai,valamint
végrehajtási rendeletei és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet,
— FAKSZ: Dr.Komlódi András; Lajstromszám: 00228.
AT=AT
AK=AK
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK
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. § alapján
III.1.3. pont folytatása:
A „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pont „A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:” bekezdésének folytatása:
Csatolni kell továbbá az ajánlathoz 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
(AT szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó)
megállapítható legyen.A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt
alkalmassági követelmények teljesülése,és a 3.értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak.A
szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos
időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási
tevékenységvégzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember)
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.40.§ és 41.§-aiban
foglaltakra.
Az M2.a-b) és d-e) pont szerinti szakemb. a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar
Mérnöki Kam.,illetve a Magyar Építész Kam. nyilv.-ban.
Amennyiben a bemutatott szakember a kam. nyilv.-ba vétellel a szerződés megkötéséig
nem rendelkezik,a kam. reg. elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a
Kbt.131.§(4)bek.alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt
szerződést ajánlatkérő.
A Kbt.65.§ (6) bek.-e alapján az M1-M3.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek
elegendő,ha a közös ATk egyike megfelel
Ajánlattevő = AT
A „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pont „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):”
bekezdésének folytatása
M2.d) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti
MV-KÉ jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
M2.e) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti
MV-VZ jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
A fentiekben megjelölt szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó
gyakorlati időt nem írt elő, azt a 3. sz. értékelési szempont keretében értékeli.
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:
2019/05/13 (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

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (8160/2019)
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: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 209286041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.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/EKR000550172019/
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/EKR000550172019/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: "XIII. kerület karbantartás keretszerződés"
Hivatkozási szám: EKR000550172019
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) Rövid meghatározás:
„Keretszerződés a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kivitelezési,
felújítási, bővítési, tervezett karbantartási és bontási, továbbá veszélyelhárítási munkálatainak elvégzésére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8000000000 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: "XIII. kerület karbantartás keretszerződés"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Keretszerződés a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kivitelezési,
felújítási, bővítési, tervezett karbantartási és bontási, továbbá veszélyelhárítási munkálatainak elvégzésére”
A keretszerződés értéke: nettó 8.000.000.000,- Ft.
(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 III.1.3) M2/1. pont tekintetében bemutatott MV-É építész felelős műszaki
vezetőnek az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónap)(min 0 - max 24
hónap) 30
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: 8000000000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az első 12 hónapos
időtartamot követően háromszor meghosszabbítható. Mindhárom alkalommal, 12-12-12 hónappal. A
keretszerződés évfordulóját megelőző 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó teljesítését
és szerződésszerű teljesítés, valamint kölcsönös elégedettségről szóló írásbeli nyilatkozattal a Felek
között a keretszerződés további 12 hónappal meghosszabbodik. Foly VI.4.3)2
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:
Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont
Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás
módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.
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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá
tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és
(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának
benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az
ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell
nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7)
és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot
is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta
használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció
szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR
rendszeren keresztül küldhető meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR
rendszerben létrehozott űrlapon történik.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról
az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Folytatás a VI.4.3) 3. pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a
továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatban elektronikusan csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a
Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
P1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az
ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó
nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása, bontása és karbantartása) származó
árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7)(8) és (11) bekezdéseiben, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében
- az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje
adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évek
egyikében sem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmasnak az ajánlattevőt, ha
a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából
(épületek felújítása, bontása és karbantartása) származó árbevétele meghaladta a nettó
2.000.000.000,- Ft értéket.
A P1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a
továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. melynek elegendő
a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie
ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített (a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) épület felújítási és karbantartási
munkáinak ismertetését. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell csatolni.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és
címét, a szerződés tárgyának ismertetését és címét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét,
beosztását, telefonszámát.

M2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie
ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségüket igazoló
dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre
állási nyilatkozatokat.
M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés f) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő
azon környezetvédelemi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer
működtetését igazoló tanúsítvány másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap
folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) az
általa teljesített épület-felújítási és karbantartási munkák összesített értéke meghaladta a nettó
4.725.000.000,- Ft értéket olyan legfeljebb 3 db fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként kötött
épület-felújításra és karbantartásra vonatkozó keretszerződés/keretmegállapodás keretében,
amelyek összességében magukba foglalták az alábbi megrendeléseket:
- összesen legalább nettó 1.000.000.000,- Ft értékben szociális és/vagy egészségügyi intézményen
végzett felújítási/karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 1.000.000.000,- Ft értékben oktatási (bölcsőde, óvoda, iskola)
intézményen végzett felújítási/karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 200.000.000,- Ft értékben sportlétesítményen végzett felújítási/
karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 200.000.000,- Ft értékben lakóépületen végzett felújítási/karbantartási
munkákat;
- összesen legalább nettó 200.000.000,- Ft értékben kert felújítási/karbantartási munkákat;
- legalább 20 db, folyamatosan és zavartalanul működő épületen végzett felújítási munkákra
vonatkozó megrendelést, melyek közül legalább az egyik értéke meghaladta a nettó 400.000.000,Ft-ot.
M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként
legalább 1 db olyan épület-felújításra és karbantartásra kötött keretszerződésre/keretmegállapodásra
vonatkozó referenciával, amelyben az épület-felújítások és karbantartási munkákra vonatkozóan
egybefüggő 4 hónap alatt legalább 15 db megrendelést, legalább nettó 500.000.000,- Ft
összértékben teljesített.
M1/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként
legalább 1 db olyan épület-felújításra és karbantartásra kötött keretszerződésre/keretmegállapodásra
vonatkozó referenciával, amelyben az épület-felújítások és karbantartási munkákra vonatkozóan
legalább 75 db megrendelést legalább nettó 525.000.000,- Ft összértékben teljesített. A 75 db
megrendelésben szerepelnie kell legalább 10 db tető javítási, felújítási, legalább 10 db homlokzat
javítási, felújítási, legalább 10 db nyílászáró javítási, cserélési, legalább 10 db gépészeti javítási,
felújítási és legalább 10 db elektromos javítási, felújítási megrendelésnek.
Az ajánlatkérő a referenciaigazolás kapcsán azért követeli meg az ellenszolgáltatás összegének
feltüntetését, mert a keretszerződés alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó
egyedi szerződések műszakitartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési
igények felmerülésétől függ, és a szolgáltatásokjellegéből fakadóan a szerződések teljesítéshez
kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre vonatkozóan a Kbt. 65. § (5)
bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás alkalmazható lenne.
Folytatás a VI.4.3) 4. pontban
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:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést
követően jogosult – a konkrét munkák függvényében – rész/végszámlát kiállítani. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást a számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2)
bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B
§-aiban foglaltak szerinti módon és határidőben. Előleg a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosított.
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: 2019/06/13 (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: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok
bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi

meg. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.
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. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság)
alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
4. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt
megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlattevővel
kerül megkötésre a szerződés.
5. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajog i követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt.
4. mellékletben felsoroltkörnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A
közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak)
a neve és címe (elérhetősége), amelyektől azajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. §
(4)-(5) bek.)
7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a
nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. Az ajánlatban az EKR rendszerben létrehozott űrlap alkalmazásával csatolni kell az ajánlattevő
Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell
nyújtani.
12. Az ellenszolgáltatás összege az árazatlan mintaköltségvetések kitöltésével létrejövő summa
összeg.
13. Az ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételeként írja elő az építőipari tevékenységre
vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy az európai Unió más
tagállamából származó a fentivel egyenértékű tanúsítvány meglétét.
14. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az
ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 80.000.000,- HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani. A pénzösszeg Ajánlatkérő 11784009-15513003-06530000 számú számlaszámára
utalható vagy teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el
bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -kötelezvény másolati példányát
ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni.
15. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393, Murvai László 00026.
16. Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés tekintetében, legkésőbb a jelen keretszerződés
hatályba lépéséig legalább 200 millió forint/év és legalább 100 millió forint/káresemény összegű,
építési kivitelezési munkákra (vagy ezt a tevékenységet is magában foglaló tevékenységre)
vonatkozó vagyon- és felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő biztosítását jelen keretszerződésre
kiterjeszteni.
Folytatás a VI.4.3) 5. 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: 1. Jogorvoslat a
Kbt. 148. § szerint.
2. A II.2.7) pont folytatása: Amennyiben bármelyik fél a keretszerződés megszüntetéséről dönt, azt
köteles a másik féllel a keretszerződés évfordulóját megelőző legkésőbb 90. napig közölni, de azt
nem köteles indokokkal alátámasztani.
3. A III.1.1) pont folytatása: Az előírt követelmény tekintetében a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó
igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban elektronikusan csatolnia kell az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni
e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására.
4. A III.1.3) pont folytatása: M2/1. Ajánlattevő rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt:
• legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó, az építész szakág vonatkozásában a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MVÉ), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
• legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős, a gépész szakág vonatkozásában
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő
szakemberrel (MV-ÉG), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
• legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős, az „elektromos”
szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői
névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉV), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki
vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás
szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet
1. melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MVÉp/A kategóriás, MV-Ép/ÉG kategóriás, MV-Ép/ÉV
kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a
jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV-É / MV-ÉG / Ajánlatkérő elfogadja ezt
a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultsággal egyenértékűnek.
M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, magasépítési építőipari tevékenységre
vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más

tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.
5. A VI.3) pont folytatása: 17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték. Az egyes mellékkötelezettségek
mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.
18. Ajánlatkérő a mennyiségi volumenben rejlő ár előny elérése érdekében, illetve a párhuzamosan
futó sokszor nagyszámú beruházás koordináltsága miatt döntött úgy, hogy nem biztosít lehetőség a
részajánlat tételére.
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:
2019/05/13 (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

Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet (8413/2019)
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: Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30991594
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 125-127
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vadkerti Iván
Telefon: +36 35505000
E-mail: kozbesz@kenessey.hu
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kenessey.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/EKR000507062019/
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/EKR000507062019/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: 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: Takarítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000507062019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítandó mennyiség:
12 db épületben 21 970 m² amiből műtő: 1 493 m².
A takarítási tevékenység magában foglal napi-,heti,-havi és nagytakarítási feladatokat valamint söprést és
hóeltakarítást is a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki Leírásában foglaltak szerint.
I.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a hatékony és felelős gazdálkodás elvét
szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el.
II.
Ajánlattevőnek a 2. értékelési szempont tekintetében megajánlott számú hátrányos helyzetű
munkavállalónak minősített szakembert a szerződés egész időtartama alatt biztosítani kell.
III.
Ajánlatkérő (AK) az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz: Dr.
Kerek Éva Gabriella Lajstromszám: 00861, helyettese: Dr. Csók István Áron Lajstromszám:00118

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: Takarítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet (2660
Balassagyarmat, Rákóczi út 125.–127.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítandó mennyiség:
12 db épületben a takarítandó terület 21 970 m² amiből műtő: 1 493 m².
(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 2. értékelési szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésben
történő bevonása [fő] 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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 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:
1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint bírálja el.
Az 1. értékelési részszempont esetén (Ár): fordított arányosítás módszere.
A 2. értékelési részszempont esetén: lineáris arányosítás módszere.
2) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
3) Pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.
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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben szabályozott öntisztázás
lehetőségére.
A kizáró okok fen nem állásának igazolása két szakaszban zajlik:
1.) Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a
hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Rendelet 1.§-7.§-ai irányadók.
2.) Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a
kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§,
10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
A Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a Rendelet III. Fejezetben említett igazolási módok a
Rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A Rendelet. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bek) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az AT-nek
nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 13. §-ra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az alkalmasság előzetes igazolása:
A 321/2015 (X.30.)Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§(1)bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (AK) a Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági
szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész szakaszának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész
bármely további szakaszát ki kellene töltenie (azaz elég kitöltetnie az EEKD IV. rész szakaszát).
A Kbt. 65.§(6) bekezdése alapján 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. A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek
benyújtani.
2)Az alkalmasság igazolása:
A Rendelet 1.§(2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7) bek. alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
a Rendelet 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
a) Csatolni kell a Rendelet 19.§(1) bek.-nek a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől
származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmazni kell - attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét–hogy a pénzforgalmi számláján/számláinbeleértve a vizsgált időszakban létező, de már megszűnt számlákat is–a felhívás feladásától
visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt e.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatból ki kell derülnie továbbá az alábbiaknak is:
-a pénzforgalmi számla száma;
-mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját;
b) A felhívás feladásának napját megelőzően, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009.(IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes
rendelet 3.§-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a Rendelet
19.§(1) bek.b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem
található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolni kell-a felhívás feladásának napját megelőzően
mérlegfordulónappal lezárt-utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói
közül a honlapon nem található beszámoló részét képező eredménykimutatást. A Rendelet. 19.§(2)
bek. szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (takarítás tárgyú) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§(7) bek. szerint is.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, a Kbt.
69.§ (11a) bekezdése, a Kbt. 65.§ (12) bekezdése és a Rendelet 24.§. (1) bekezdése.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásakor
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények
tekintetében az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági követelménynek való megfelelést.
A Rendelet 1. § (5) bekezdése irányadó.
A fenti a)-b) pontok tekintetében irányadó a Rendelet 19. § (3) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a felhívás feladását
közvetlenül megelőző 24 hónapban pénzforgalmi számláján/számláin – beleértve a vizsgált
időszakban létező, de már megszűnt számlákat is - 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás
fordult elő.
A "sorba állítás" fogalma vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi
LXXXV. törvény 2.§. 25. pontjában írt meghatározás az irányadó.
Minden, a felhívás III.1.2) a) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő
ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról ajánlatában, hogy
pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül
más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye a felhívás
feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év egyikében sem volt pozitív vagy nulla.
A fenti a) és b) pontban foglalt alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a
követelménynek a közös ajánlattevők egyike - teljes mértékben - megfelel.
A fenti b) pont vonatkozásában a Rendelet 19.§ (2) kezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később
létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó takarítási
szolgáltatás tárgyú nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 200 000 000 HUF.
A fenti b) pont tekintetében irányadó a Rendelet 19. § (3) bek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1) Az alkalmasság előzetes igazolása:
Megegyezik a fenti III.1.2) pontban foglaltakkal.
2) Az alkalmasság igazolása:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
a Rendelet IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
a) Csatolni kell a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja és a 22. § szerint, a felhívás feladásától
visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az ajánlati
felhívás III.1.3) a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését. Az ismertetés(ek)nek tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatással érintett takarítási alapterület nagyságát nm-ben
- nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatás fekvőbeteg és járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi
intézményben történt
- nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatás legalább 18 hónapon keresztül folyamatosan teljesített
szolgáltatás volt
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év és hónap és nap megjelöléssel)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A Rendelet 22. § (2) és (5) bek. irányadó.
b) Csatolni kell a Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3) b) pontjaiban előírt
követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot,
amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét, azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy
milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
Az ismertetésnek tartalmaznia kell a fentieken túl:
- a bc) pont tekintetében a bemutatni kívánt szakemberek takarítási szolgálatvezetői szakmai
tapasztalati idejét
Csatolni kell továbbá a ba)-bc) pontra bemutatott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatait és
a képzettséget igazoló okiratot (vagy annak másolatát).
Csatolni kell továbbá ba) pontra bemutatott szakember végzettségét igazoló okiratot (vagy annak
másolatát).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely:
- legalább 18 hónapon keresztül folyamatosan teljesített takarítási szolgáltatásra vonatkozott és
- legalább 16 250 m² (nm) takarítási alapterületű fekvőbeteg és járóbeteg ellátást nyújtó
egészségügyi intézmény belső takarítására vonatkozott
A fenti referenciakövetelmény maximum 2 szerződés alapján teljesíthető.
Ajánlatkérő a Rendelet 21.§. (3a) a) pontja szerint jár el.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be
ba) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű közegészségügyi és járványügyi felügyelő vagy azzal
egyenértékű képzettségű szakembert és
bb) legalább 1 fő takarító képzettséggel rendelkező szakembert és
bc) legalább 2 fő tisztítástechnológiai szolgálatvezető képzettségű szakembert, akik külön-külön
rendelkeznek minimum 3 éves takarítási szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal
A fenti bc) pontban foglalt szolgálatvezetői szakmai tapasztalatként ajánlatkérő minimum 3 év
tisztítás-technológiai szolgálatvezetői munkakörben szerzett tapasztalatot fogad el.

Ajánlatkérő a fenti ba) pontban foglalt 1 fő felsőfokú végzettségű közegészségügyi és járványügyi
felügyelő képzettségű szakemberrel egyenértékű képzettségű szakembernek tekinti a
népegészségügyi ellenőr képzettséget.
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:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás alapján, utólag, havonta egy darab számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint, átutalással
egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései irányadók.
Fizetési késedelem esetén Megbízó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
A számlázás, az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározottak szerint késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és
hibás teljesítés esetére kikötött kötbért ír elő.
*** Folytatás a felhívás Vl.4.3) 21. pontjában.
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: 2019/06/20 (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: 2019/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint
történik.
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. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 62.
§ (1) bek. k) kc), EEKD, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek. Nyilatkozat folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról) továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban
meghatározott iratokat.
b) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr.
2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
c) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
d) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdései vonatkozásában
e) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni,
nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordítását benyújtani.
f) ajánlattevő nyilatkozatát a lenti 4. pontban foglaltakról
g) az árazott költségvetést
h) nyilatkozat felelősségbiztosításról
i) nyilatkozat tanúsítványokról
2) A II.2.5) pontjában meghatározott 2. számú értékelési szempont, azaz a Hátrányos helyzetű
munkavállalók teljesítésben történő bevonása (fő) vonatkozásában hátrányos helyzetű
munkavállalók fogalma alatt Ajánlatkérő az 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjában
meghatározott fogalmat érti. A 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjának a) alpontjában
meghatározott „előző 6 hónap” időtartam alatt Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító
felhívás feladásának időpontjától visszafele számított 6 hónapot érti.
3) A Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés időtartam alatt, a szerződés teljes időtartamára
szóló, takarítási tárgyú tevékenységre vonatkozó, teljes körű, legalább 20 000 000 HUF/kár és
legalább 60 000 000 HUF/év kárértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
4) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkeznie kell az alábbi
követelményeknek megfelelő műszaki-technikai felszereltséggel: a) legalább 1 db, legalább 1 200
m²/óra teljesítményű, – vagy azzal egyenértékű – akkumulátoros önjáró automata súroló, vízfelszedő

géppel és b) legalább 1 db, legalább 1 000 W teljesítményű minimum egytárcsás – vagy azzal
egyenértékű- súrológéppel, mely nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötés napján meg kell adnia,
az alábbi tartalommal: gyártó és típus megjelölése.
5) Ajánlatkérő (AK) az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és
ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi
pontok esetében: III.1.2), III.1.3).
6) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ban foglalt feltételeknek
7) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen független szervezet által
kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti
minőségirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, mely tanúsítványt ajánlattevőnek a
szerződés teljes időtartama alatt érvényben kell tartania.
8) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által
kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti
környezetirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, mely tanúsítványt ajánlattevőnek
a szerződés teljes időtartama alatt érvényben kell tartania.
9) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által
kiállított OHSAS 18001:2007 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerre
vonatkozó (MEBIR) érvényes tanúsítvánnyal, mely tanúsítványt ajánlattevőnek a szerződés teljes
időtartama alatt érvényben kell tartania.
***Folytatás a Vl.4.3) II. 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: I.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 144. §-a szerint.
II.
VI.3) pont folytatása
10) Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11).Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az
irányadó.
12) Ajánlatkérő (AK) nem alkalmazza a Kbt. 75.§. (2) bekezdés e) pontját.
13) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
14). 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.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
15) Az AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
16) AK kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

17) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve
fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont
közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös
közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre,
a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem
származhat.
18) AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint biztosít lehetőséget.
19) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem
nyújtható be.
20.) A 2. értékelési szemponttal kapcsolatos további előírások:
AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati
elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását,
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az
alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az
ajánlata érvénytelennek minősül:
2. Értékelési szempont tekintetében: 0 fő
AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati
elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad:
2. Értékelési szempont tekintetében: 40 fő
21.) III.2.2) pont folytatása:
1. 6.2. Figyelemmel arra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalkókra vonatkozó megajánlás
értékelési szempontot érintő szerződéses feltétel, így annak nem teljesítése estén AK a Kbt. 142. §
(2) bek. szerint jár el, és AK jogosult súlyos szerződésszegés miatt jelen szerződést felmondani, és 3
millió Ft összegű meghiúsulási kötbért követelni.
2. A késedelmi kötbér összege épületenként: az egy épületre eső napi nettó takarítási díj 3,5 %-a,
minden késedelemmel érintett órára, mely épületenként, naponta maximum 8 óra lehet összesen.
3. A hibás teljesítési kötbér összege épületenként: az egy épületre eső napi nettó takarítási díj 5 %a, minden kijavításig eltelt órára, mely épületenként, naponta maximum 5 óra lehet összesen.
4. Ha 6 hónap alatt 10 alkalommal kötbér felszámítására kerül sor, AK felmondhatja a szerződést, és
az Éves szolgáltatási díj 5%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
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:
2019/05/13 (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

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (8287/2019)
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: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29791196
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814100
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.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/EKR000554022019/
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/EKR000554022019/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: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Karolina Katolikus Általános Iskola tervezése
Hivatkozási szám: EKR000554022019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Karolina Katolikus Általános Iskola tervezése.
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: A Karolina Katolikus Általános Iskola tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71356400-2

További tárgyak:

71320000-7

Kiegészítő szójegyzék

71321000-4
71327000-6
71333000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Migazzi Kristóf Tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építtető műemléki területi védelem alatt álló övezetben, helyi védettség alá helyezett oktatási
épületállománnyal és Karolina kápolna épületével egy komplexumot alkotó 2x8 osztályos általános iskola és
kiemelt zenei oktatásra épülő zeneiskola-, kórusiskola fejlesztését, valamint a Püspöki Nagyboldogasszony
Székesegyház karzatának átépítését tervezi, melynek céljai:
Új épületszárny építésével, valamint a meglévő épület teljes korszerűsítésével, szükség szerinti
újraépítésével
- az új, bővített épület helyiségállománya feleljen meg a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak,
és a Magyar szabvány általános iskolák kialakításának ajánlásaiban megfogalmazottaknak. Szükséges
például a hiányzó oktatási és egyéb funkciók (aula, öltözők, szak-, és csoporttermek, hiányzó tantermek,
logopédiai foglalkoztató és fejlesztő szoba, iskolapszichológusi szoba, tornaterem, tornaszoba és sportudvar
könyvtár, irodák, tanári, teakonyhával, orvosi szoba elkülönítővel, tanulói és tanári mosdók, illemhelyiségek,
technikai alkalmazotti mosdó-zuhanyzó, WC helyiség, karbantartó műhely, raktárak, szertárak, hulladék
tároló) rendelet szerinti kialakítása,
- zene- /kórusiskolai oktatási program terem és hely igényének biztosítása
1 db 150 - 200 m2-es kórusterem,
6 db 9-10 m2 –es terem,
3 db 12 m2 –es hangszeres terem, ebből egy db egyúttal logopédiai foglalkoztató és fejlesztő szoba is, 1 db
egyúttal iskolapszichológusi szoba is (
4 db 30 m2 –es hangszeres terem, amik egyúttal csoportszobák is
1 db 30 m2 –es hangszeres terem (két zongorás terem)
1 db 40m2-es, földszinti terem az ütőhangszereknek
hangszer szertárak, kórusruha tárolók.
A Székesegyház karzatának alkalmassá tétele egyházi és iskolai kórusok fogadására.
- Új épületszárny legalább 3 szintes (pince+Fszt+Emelet), míg a meglévő épület 4 szintes (pince+Fszt
+Emelet+tetőtér).
Mennyiségi adatok:
Iskola (3463/2. hrsz) 5031 m2
Jelenlegi épületállomány
Meglévő összes beépített bruttó alapterület: ~ 1700 m2
Meglévő összes nettó szintterület: ~ 2600 m2
Tervezett fejlesztés
Meglévő épületrészekben átalakítás, felújítás: ~ 2600 m2
Új építés: ~ 4500 m2
Tetőkert, tetőterasz, tetőn kialakított sportpálya: ~ 2000 m2
Kápolna (3463/1 hrsz):
Meglévő kápolna épület felújítása: ~ 500 m2
Nagyboldogasszony Székesegyház (hrsz:3468)
Székesegyház karzatának átalakítása: ~ 100 m2

Nyertes ajánlattevő feladata a fenti célok teljesülésére alkalmas épület komplexum megépítésére alkalmas
teljes körű tervezési munka ellátása, a kapcsolódó feltáró vizsgálatok elvégzésével, az építési engedélyek
megszerzése, az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás során részvétel az
ajánlattevői kérdések megválaszolásában, valamint az építés során tervezői művezetés biztosítása.
(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 1.1. További 1 fő építész tervező (szakterület jelölése: É) szakember
bevonása a teljesítésbe (igen/nem) 20
2 1.2. További 1 fő épületgépészeti tervező (szakterület jelölése: G) szakember bevonása a
teljesítésbe (igen/nem) 10
3 1.3. További 1 fő építményvillamossági tervező (szakterület jelölése: V) szakember bevonása a
teljesítésbe (igen/nem) 10
4 2. Vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (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:
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 vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD)

benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya
alá. Ajánlatkérő az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap
formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat
részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban (kivéve ib) pont)
meghatározottak szerint kell benyújtani.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban (kivéve gb) pont)
foglaltak szerint kell benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr.
1-16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (AK) felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja
ajánlattevők EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében, ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk
megadását nem kéri, AT nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait
nem.
Közös AT esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön
felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.
ATnek be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen
teljesített szolgáltatásokra vonatkozó referencianyilatkozatot/igazolást, minimálisan az alábbi
tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme, valamint a kapcsolattartó személy
neve és/vagy telefonszáma és/vagy e-mail címe.
- szolgáltatás tárgyának és mennyiségének ismertetése (olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelménynek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen)
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
AK az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Közös AT-k által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon
kell tartalmaznia, hogy abból a referenciát bemutató saját teljesítése alapján az alkalmassága
egyértelműen megállapítható legyen. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bek.
irányadó.

M/2.
ATnek be kell nyújtania azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért
felelőseknek - a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.
A minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrzése:
- ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a névjegyzékben szereplés tényét AK ellenőrzi az illetékes
szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét
és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan
adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus
elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
- amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető
a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és
szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum
egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát
igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges);
- amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés
ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges
részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.
AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó,
egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Karakterkorlát miatt az igazolási módok „Az alkalmasság minimumkövetelményei” részben
folytatódnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Igazolási módok folytatása:
M/3.
AT köteles csatolni annak igazolását, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK felhívja a figyelmet a 322/2011.
(X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére.
Amennyiben az AT szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti olyan nyilvántartásban, melyből
ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy a
nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M/1.
Alkalmas AT, ha rendelkezik
M/1.1. minimum 2 szintes új épület vagy épületrész (épületbővítmény) építési engedélyezési és
kiviteli tervezésére vonatkozó, minden szakágat (tartószerkezet, építőmesteri és szakipari munkák,
épületgépészet, épületvillamosság, és gyengeáramú szerelés) tartalmazó tervezési referenciával.
M/1.2. minimum 2 szintes használt épület vagy épületrész (épületbővítmény) felújításának
engedélyezési és kiviteli tervezésére vonatkozó, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet,
épületvillamosság, és gyengeáramú tervezést tartalmazó tervezési referenciával.
Az M/1.1. és M/1.2. pontban foglalt minimumkövetelmények külön referenciával igazolhatók.
Amennyiben a bemutatni kívánt referencia megfelel mind az M/1.1. és M/1.2. pontban foglalt
követelményeknek, úgy az alkalmasság mindkét pont tekintetében igazolható ugyanazon referencia
bemutatásával.
AK „épület” fogalma alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 10. pontjában definiált fogalmat érti.
M/2.
Alkalmas AT, ha rendelkezik
- M/2.1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultságokkal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel:
a) legalább 1 fő építész tervező (szakterület jelölése: É) szakember vezető tervező szakmai
címmel;
b) legalább 1 fő belsőépítészeti tervező (szakterület jelölése: BÉ) szakember;
c) legalább 1 fő tartószerkezeti tervező (szakterület jelölése: T; T-É) szakember;
d) legalább 1 fő geotechnikai tervező (szakterület jelölése: GT) szakember;

e) legalább 1 fő épületgépészeti tervező (szakterület jelölése: G) szakember;
f) legalább 1 fő építményvillamossági tervező (szakterület jelölése: V) szakember;
g) legalább 1 fő műemlék építmények műszaki szakértője (szakterület jelölése: SZÉS5) szakember;
h) legalább 1 fő épületfizikai szakértő (szakterület jelölése: SZÉS4) szakember;
i) legalább 1 fő közúti építmény tervező (szakterület jelölése: KÉ-K) szakember;
- M/2.2 a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő építésügyi tűzvédelmi tervező
(szakterület jelölése: TUÉ) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
AK a fenti jogszabályokban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ugyanazon szakember több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében
is bemutatható. ATnek egyértelműen meg kell jelölni, hogy a megnevezett szakembert melyik
alkalmassági követelmény igazolására kívánja bemutatni.
M/3.
Alkalmas AT, ha szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett AT szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy
rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal.
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: 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Ajánlatkérő a nettó tervezői díj 10%-ának megfelelő mértékű előleget fizet. A megfelelő tartalommal kiállított
és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított
30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján,
összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel. A számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.
A tervezői díj finanszírozása „A váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésének az előkészítése” című, EGYH-KCP-19-P-0005
azonosító számú projektből történik.
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5%-a.
A pénzügyi teljesítés és a szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit a KD
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: 2019/06/13 (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: 2019/07/15 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.
2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra
kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen
közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés
jelzése” funkció használatával.
3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a
hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy
alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
6) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

7) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0
és 10. Az „Ár” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a Minőségi kritérium 1.1. – 1.3.
részszempontok tekintetében abszolút értékelés (pontkiosztás), míg a 2. részszempont tekintetében
az egyenes arányosítás módszere alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelési módszerek
részletes ismertetését a KD tartalmazza.
8) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az
EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi
(http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
9) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
10) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11) 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.
12) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
13) FAKSZ: dr. Varga Endre (lajstromszám: 00068) és dr. Németh Ferenc (lajstromszám: 00981).
14) Nyertes AT köteles a szerződés hatálya alatt legalább 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény
limit összegű érvényes tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosítás fennállását igazoló
fedezetigazolás bemutatása a szerződéskötés feltétele.
15) A jelen felhívás II.2.7) pontban szereplő „Kezdés” időpontja tájékoztató jellegű, a hirdetmény
feladhatósága érdekében került rögzítésre, a tényleges kezdési időpont az eljárás lebonyolításának
időigényétől függ.
16) AK a részajánlattételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel: A tervezői feladatok komplexitása,
egymással való szerves kapcsolata kizárja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, az
elvégzendő feladatok szakmailag egymásra épülnek, ezért az érintett ingatlanok tervezését
szükséges összehangolni. A tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok
elkészítése szükséges. A projekt műszaki tartalma nem tartalmaz továbbá olyan részfeladatot,
amelyet a többi feladattól elválasztva önálló egységként lehetne kezelni.
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:
2019/05/13 (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

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8383/2019)
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: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934457
E-mail: Takos.Jozsef@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hungarocontrol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.hungarocontrol.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/EKR000547172019/
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/EKR000547172019/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: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Püspökladányi radarállomás terepkarbantartás"
Hivatkozási szám: EKR000547172019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77312000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: „Püspökladányi radarállomás terepkarbantartási munkák”
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: „Püspökladányi radarállomás terepkarbantartás"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77312000-0

További tárgyak:

90611000-3

Kiegészítő szójegyzék

90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Lásd.: II.2.4.) pont
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Püspökladányi radarállomás terepkarbantartási munkák”, az alábbiakban részletezettek szerint:
Nyertes ajánlattevő köteles ellátni a műszaki leírásban részletezett elvárások figyelembevételével a
&#61485; nyári terep karbantartási,
&#61485; téli terep karbantartási,
&#61485; valamint a műszaki leírásban rögzített, általános terep karbantartási továbbá
&#61485; egyéb munkavégzésként rögzített feladatokat.
Feladatellátási hely:
&#61485; Püspökladányi Radarállomás (Püspökladány hrsz. 0915/4) területe, ideértve a Radarállomás
kerítésének külső oldalán lévő 5 m-es sávot is;
&#61485; Püspökladányi szolgálati lakások (Püspökladány, Erdő utca 3., hrsz. 3985), és a hozzájuk tartozó
közterület (pl. járda);
&#61485; Püspökladányból a Radarállomáshoz vezető bekötőút (Püspökladány hrsz. 0806/2), ideértve az út
két oldalán lévő 5-5 m-es sávot és az árkokat.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti feladatellátási helyekhez kapcsolódó terep karbantartási
feladatok ellátása. Ennek keretében a műszaki leírásban részletezettek szerinti, abban részletesen kifejtett
általános, téli, nyári és egyéb, a rendeltetésszerű használatához szükséges feladatok ellátása. Nyertes
ajánlattevő a Feladatok teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve az érintett
szabványok iránymutatásai szerint köteles eljárni.
Nyertes ajánlattevő a Feladatokat köteles a Műszaki leírásban meghatározott rendszerességgel
folyamatosan ellátni, és Megbízó jelzése alapján köteles a teljesítési helyszínen legfeljebb a jelzéstől
számított 90 percen belül megjelenni (e tekintetben többletvállalás értékelésre kerül).
Az ajánlattevő ajánlatot csak az ajánlati felhívásban szereplő feladatellátási helyek összességére tehet.
A részletes feladatleírást illetve az egyes terep karbantartási munkák tartalmát, továbbá az ajánlatkérő
elvárásait a műszaki leírás tartalmazza.
A teljesítés fő helyszíne:
Püspökladányi Radarállomás (Püspökladány hrsz. 0915/4) területe, ideértve a Radarállomás kerítésének
külső oldalán lévő 5 m-es sávot is;
Püspökladányi szolgálati lakások (Püspökladány, Erdő utca 3., hrsz. 3985), és a hozzájuk tartozó közterület
(pl. járda);
Püspökladányból a Radarállomáshoz vezető bekötőút (Püspökladány hrsz. 0806/2), ideértve az út két
oldalán lévő 5-5 m-es sávot és az árkokat.
(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 Rendelkezésre állási idő (A téli csapadék (hó, ónos eső) kritikus szintre
emelkedése esetén, ténymegállapítás után) az értesítéstől számítva (perc) 15
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 85
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: 36 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:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás,1. részszempont: abszolút értékeléssel.
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)–(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak;
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.)
Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró
okok hiányát.
• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele
szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell,
hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§
(11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló
nyilatkozatot.
• Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági
szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról,
hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, Kbt. 69. § (11a) bekezdésére a Kr.
1-8,10,12-16. §-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot
szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási
szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a K.r. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a K.r. 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (terep karbantartási feladatok ellátása) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által
az ajánlati felhívásban meghatározott értéket;
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(3) bekezdése.
P2)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1-P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (7); (10) bekezdése, a
Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései valamint a 69. § (11a) bek irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves
beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének az adózás előtti eredménye az ajánlati felhívás
feladását megelőző 3 lezárt üzleti évek közül több, mint 1 évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(terep karbantartási feladatok ellátás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
nem éri el összesen a 10.000.000 HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös, ajánlattevők közül – figyelemmel arra,
hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként
értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a tejes - általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele nem érte el összesen a 15.000.000,-Ft értéket.
A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot
szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási
szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő megfelelő
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé
számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásáról legalább
az alábbi tartalommal, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ra is.
&#61485; a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
&#61485; a szolgáltatás mennyisége;
&#61485; az ellenszolgáltatásból részesülés aránya;
&#61485; a teljesítés helye;
&#61485; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás),
&#61485; a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy
neve és telefonszáma,
&#61485; munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés
aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,
úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről
az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a) a) bek.).
M2)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja szerint az előző három évre
vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról készült kimutatás, nyilatkozat.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is. Az
alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései a 69. § (11a) bekezdése is
irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt, legalább 1 db,
közbeszerzés tárgya szerinti (terep karbantartási munkák) feladatok ellátására vonatkozó
referenciával, amely referencia keretében a karbantartott összterület elérte az 8.000 m2 alapterületet
és a feladat ellátására legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan került sor.
A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.
M2
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha az előző évben nem
rendelkezik legalább 15 fő fizikai statisztikai állományú létszámmal.
A M1 – M2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
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:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a HUF.
Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésben
rögzített ütemek szerint, utólag egyenlíti ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §
(1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, átutalással történik. Az ellenszolgáltatás
teljesítésnek feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki a
szerződéstervezetben részletezettek szerint.
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: 2019/06/14 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/
kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését 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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi
eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével
kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
5. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt: Az eljárás tárgyát képző
feladatok ellátására az egy megbízottal való szerződés gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá
és nem mellékesen egyszerűbbé (vö: folyamatos megbízói utasítások fogadása, egyeztetések /
instrukciók kezelése) teszi a feladatok zavartalan ellátását, a munkák egymással mind területileg,
mind időben összefüggenek. Gazdasági, műszaki, minőségi, illetőleg a szerződés teljesítésével
kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne a közbeszerzés egy
részére történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása.
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen
nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a
közbeszerzési dokumentum szabályozását.
8. Szerződéskötési feltétel: Vállalkozónak rendelkeznie kell a Szerződés tárgya szerinti
tevékenységre kiterjesztett felelősségbiztosítással, amely kiterjed az esetlegesen okozott személyi
sérüléses és dologi károk fedezetére. A biztosítás biztosítottja a Vállalkozó és a Szerződés
teljesítésébe bevont közreműködők. A biztosítási fedezet minimális biztosítási összege 2.000.000
forint/biztosítási esemény, 10.000.000,- forint/biztosítási időszak.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol
ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
10. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást
nem alkalmazza.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
14. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mirkó Anita, lajstromszám: 00945.
16. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási
rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A
hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
17. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
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. §
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:
2019/05/13 (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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8564/2019)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.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/EKR000503112019/
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/EKR000503112019/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: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hidak karbantartása 2019
Hivatkozási szám: EKR000503112019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Hidak karbantartása 2019.” – vállalkozási keretszerződés
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: Hidak karbantartása 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221110-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján – a műszaki leírás tételjegyzékében részletezett – javítási munkák
elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő kezelésében, illetve a későbbiekben kezelésébe
kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén,
vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű,
vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti
megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén (útszám, szelvényszám helyazonosítással).
A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 3 000 000
000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések)
függvényében. A gépjármű által használt közúti híd felújítására irányuló eseti megrendelések minimálisan
tervezett mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban került részletezésre. Ajánlatkérő a keretösszeg
70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak
lehívására nem köteles.
Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési,
kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg.
Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a szerződéstervezetben
foglaltak szerint kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális
rész határidőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására
és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti
megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat.
(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 2. A teljesítésben részt vevő személyi állomány (M2.1 és M2.2 szerinti
szakemberek együttesen) M2.1 és M2.2 alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai
tapasztalata (40-40 db, max. 80 db) 35
2 3. M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember M1.2. alkalmassági követelmény szerinti szakmai
tapasztalata (igen/nem) 5
3 4. M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember szakmai tapasztalata gépjármű által használt közúti híd
felújításában poliuretán anyagú dilatációs szerk. beépítésével/teljes/részleges cseréjével (igen/
nem) 5
4 5. M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember M1.3. alkalmassági követelmény szerinti szakmai
tapasztalata (igen/nem) 5
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: 36 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 II.2.5. pont 2., 3., 4. és 5. minőségi értékelési részszempontok körében nem mutatható be olyan szakmai
tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit az ajánlattevő az ajánlati
felhívás III.1.3. pont M2.1 és M2.2 szerinti alkalmassági követelmény bármelyikének való megfelelés
igazolására bemutat. Részletes információk a Dok. I. kötetben.
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: Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk ig-ban
olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt KO bárm fennáll, AK kizárja azt az AT-t,
AV-t, alk ig-ban részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hat alá tart, vagy a KO az elj során köv be.
A Kbt. 67. § (1) bek. ért a GSZ köt a KO-k fenn nem állása, val az alk köve-nek való megf telj tek az
EEKD-ba fogl nyíl-át beny.
Közös AT es val közös AT-nek, val - az alk ig-ban részt vevő GSZ ig vét es - val kap nyújtó szerv-nek
külön EEKD-ba fogl nyíl-ot kell beny.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dok-ban a GSZ egyrészt nyil arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, val
az előírt alk köv-ek telj, másrészt megadja az elj-ban kért inf-kat, köztük az alk köv-ek telj-re von
adatokat.
Ha az előírt alk köv-eknek az AT más szerv kap-ára tám felel meg, az aj-ban be kell nyújt a kap rend
bocsátó szerv részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyil-ot, az ig-ok beny-ának előírásakor pedig e
szerv-nek - kiz az alk köv-ek tek - az előírt ig módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk felt-nek
történő megf.
A Kbt. 67. § (4) bek. ért az aj-ban be kell nyújt az AT arra von nyíl-át, hogy nem vesz ig a szerz teljhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyíl-ot akkor is be kell nyújtani,
ha az AK az elj-ban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyíl-ot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerz
telj-hez nem kíván AV-t ig-be venni.
Az elj eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az ért szemp-okra figy
legkedvezőbbnek tek AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, val az alk köv-ek
tekintetében az AF-ben előírt ig-ok beny-ra. A kap-it rend bocs szerv-nek csak az alk köv-ek tek-ben
kell az ig-okat beny.
A GSZ által aj-ában - az AK erre von, a Kbt. 69. § szerinti felh nélkül - beny ig-okat AK figyelmen
kívül hagyja és azokat csak az elj lez döntés megelőzően, kiz azon AT-k tekintetében vonja be a
bírálatba, amely AT-ket AK az ig-ok beny-ára kívánt felh.
AK az elj lez döntés megh megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint
nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az ig-ok beny-ára.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr 8. és 10. § szerint kell ig, hogy nem tart a Kbt. 62. § (1) és (2) bek
megh KO-k hat alá.

AK felh az AT-k figy, hogy a Kr. 1. § (7) bek foglaltak ért-ben a KO-kra és az alk köv-ekre von
a közb megkezdését megelőzően kiállított ig-ok is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az ig-okban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyila-a nélkül vélelmezi.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari
kivit tev-et végző GSZ von az Étv. szerinti, építőipari kivit tev-et végzők névj-ben szereplés köv-ét,
illetve a nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilv-ban szereplés, vagy
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jog-nyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rend köv-ét.
A nyilv-ban szereplés tényét AK ell, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a von adatok, tények
ingy ell-ére nincsen mód a nyilv kivonatának, a nyilv-t vezető szerv által kiáll ig-nak vagy a nyilv-ban
szereplés tényét igazoló dok-nak az egysz másolatban történő beny-val szüks ig.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az aj-a alapján építőipari kivit tev-et végző GSZ az Étv. szerinti,
építőipari kivit tev-et végzők névj-ben nem szerepelnek, ill. a nem Mo-on letelepedett GSZ a
letelepedés szerinti ország nyilv-ban nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rend.
AK felh továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr.
12-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV.
rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen
felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes illetve ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján
a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a
3.000.000.000,- HUF összeget, a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd
felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
legalább az 1.500.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr.
19. § (7)bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) al az AT-nek az aj-ban
(EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az al-ban megh alk köv-eknek.
AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk köv-ek előz ig elf AT egyszerű nyíl-át az EEKD-ban (azaz
a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk köv-ekre von ig-ok benyújtására felhívott GSZnek az alábbiak
szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk köv-eknek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60
hónap,legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által
kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az AK a felhívás feladását megelőző
5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly
módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját,
min. év/hónap/nap bontásban);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciákból az előírt alk köv-eknekvaló megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által
végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által
elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges, melyből
az alk felt-ek telj egyértelműen megállapítható.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bek figyelembe vételével kell
igazolnia az alk felt-nek való megfelelést. Amennyiben AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének
referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az
átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat
is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadásátvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet
a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§ rend.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai
tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan
megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni,
az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai
gyakorlati idejébe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- az adott szake nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és
AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai
jogosultsággal a szerz kötés időpontjától a szerz telj teljes időt alatt rend fog.
Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake.a az előírt jog-gal rendelkezik, úgy a jog megszerz-hez
szüks végz és gyakorlat igazolására egyéb dok csatolása nem szükséges, azokat az érv jog ig, a
szake szakmai önéletrajza ez esetben is csat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:
M/1.1. legalább 40 db olyan szerződés/eseti megrendelés, amelyek szerződésenként/eseti
megrendelésenként legalább 1 db, bármilyen mennyiségi paraméterű, gépjármű által használt közúti
híd felújítási munkát is magukban foglaltak.
M/1.2. legalább 1 db, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződés/eseti megrendelés,
amely tartalmazott min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges
cserét.
M/1.3. legalább 1 db, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződés/eseti megrendelés,
amely tartalmazott min. 10 m hosszú modifikált bitumen kötőanyagú rugalmas dilatációs szerkezet
beépítést és/vagy teljes/részleges cserét.

Ajánlatkérő az M/1.1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelés igazolására több
teljesítésből származó referenciát is elfogad, azonban a minimumkövetelményeket 1 db
referenciából is lehet teljesíteni.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2.1) 1 fő szakember aki rendelkezik
- a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
- továbbá az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett további legalább 3 év
közlekedésépítési szakmai gyakorlattal
- továbbá műszaki vezetőként legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárt kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt, amely gépjármű által
használt közúti híd felújítását tartalmazta.
M2.2) 1 fő szakember aki rendelkezik
- a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
- továbbá az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett további legalább 3 év
közlekedésépítési szakmai gyakorlattal
- továbbá műszaki vezetőként legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárt kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt, amely gépjármű által
használt közúti híd felújítását tartalmazta.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel
egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az M2.1 és az M2.2 pontra megjelölt szakemberek között átfedés nem megengedett. „Műszaki
vezetőként” olyan személy mutatható be, aki az M2.1 / M2.2 szerinti munka tekintetében legalább a
191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § (3) a) és c) és o) pontok szerinti feladatokat személyesen látta el, azaz
irányította a kivitelezési projektet annak teljes időtartama alatt, azzal, hogy a felelős műszaki vezetői
jogosultság megléte nem követelmény, de elfogadott.
Az M2.1 és M2.2 szerinti alkalmassági követelmény igazolására nem mutatható be olyan szakmai
tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit ajánlattevő a II.2.5.
pont 2., 3., 4. és 5. minőségi értékelési részszempontok körében bemutat.
Részletes információk a Dok. I. kötetben.
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:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A szerződés és az eseti megrendelések tételes elszámolásúak.
Előlegfizetés a Kbt. 135. § (7) szerint.
Teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) szerint.
Számlázás eseti megrendelésenként.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Ptk. 6:130. § (1)-(2),
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § és 32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén),
Kbt. 135. § (6)-(7), azzal, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (3) szerinti, szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatásnak az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenszolgáltatás minősül,
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. § [a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (2) bek.-e szerinti esetben ajánlatkérő 4
részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja)],
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) b) pont (adott esetben).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák.
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: 2019/06/17 (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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben.
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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

1. Aj-ban csat:
— ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR úrlap),
— felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR úrlap),
— árazott költségvetés cégszerűen aláírva nyomtatott és szerkeszthető (xls) form,
— Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
— nyil. a Kbt. 134.§ (5) szerint.
2. Kieg. táj a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dok-ban.
5. Részajánlattétel kizárás indoka: AK beszerzési igénye a kezelésében lévő, vagy kezelésébe
kerülő bármelyik hidat, átereszt érintheti. A ténylegesen szükségessé váló javítások mennyisége,
nagyságrendje – a keretszerződési jellegből adódóan – előzetesen nem ismert, ennek hiányában
részek sem területi, sem mennyiségi alapon nem tervezhetők pontosan. A területi, vagy mennyiségi
alapon meghatározott részek esetén a részenként meghatározott keretösszeg egyes részek
esetében alultervezettnek, más részek esetében felültervezettnek bizonyulhatna a tényleges javítási
igények felmerülésének függvényében, a rendelkezésre álló teljes keretösszeg részekre bontása
akadályozná keretösszeg szükség szerinti, teljes (részek szerint nem bekorlátozott) lehívhatóságát.
6. Szerz. bizt.-ok: késedelmi, meghiúsulási, szakmai ajánlati kötbér, jótállás, jótállási bizt.
7. A nyertes AT(k) által gazd. szervezet (proj.társaság) létrehozása nem megengedett.
8. Ajánlati biztosíték: 15.000.000 Ft, a Kbt. 35.§ (5), 47. § (2) alkalmazandó, számlaszám:
10300002-10460102-49020027, átutalási bizonylat/gar.okmány/kötelezvény csatolandó.
9. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) c). Az 1. „Ár” értékelési részszempont
(rsz.) alatt „Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF)” értendő. Pontszámok alsó és
felső határa: 0-10. Résszempontok és módszerek:
1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás, 3., 4. és 5. rsz: pontkiosztás.
2. rsz: Meg kell jelölni, hogy az M2.1 és M2.2. szerinti, összesen 2 fő szakember az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 60 hó-n belül együttesen hány darab (40-40 db, max. 80 db) olyan
– szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt – kivitelezési projektet irányított
annak teljes időtartama alatt műszaki vezetőként, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását
tartalmazta, és amely munkák az M2.1/ M2.2 szerinti alk. igazolása, valamint a 3., 4., 5. rsz-re tett
megajánlás körében nem kerültek bemutatásra. Ajánlatkérő egy kivitelezési projektet egyszer értékel
(átfedés a szakemberek között nem megengedett), az adott projekt az M2.1 vagy M2.2 szerinti
szakember részéről mutatható be, szakemberenként max. 40 projekt kerül értékelésre.
3., 4. és 5. rsz: meg kell jelölni, hogy az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakembernek az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 60 hó-n belül van-e szakmai tapasztalata olyan, gépjármű által
használt közúti híd, a 3. szempont esetén min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést
és/vagy teljes/részleges cserét, az 5. szempont esetén min. 10 m hosszú modifikált bitumen
kötőanyagú rugalmas dilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét magában
foglaló, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt felújítás műszaki vezetőként
történő irányításában az adott felújítási munka teljes megvalósítása alatt, amely az M2.1/ M2.2
szerinti alkalmasság igazolása, valamint a 2. sz. rsz-re tett megajánlás körében nem került
bemutatásra.
A további részletes információk az ajánlati dokumentációban.
10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-okban nem szabályozottak vonatkozásában a
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet) irányadóak.
11. AK a Kbt. 75.§ (2)e) pontot alkalmazza.
12. A III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített
ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
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. §
előírásai szerint.
További információk folytatása:
13. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
14. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
15. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar
nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
16. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
17. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 20
millió Ft/év és 5 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)
kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania.
18. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell
a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell,
hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pontban bemutatott szakemberei a szükséges jogokkalés aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes
időtartamára.
19. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul
és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában
meghatározott címen.
20. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati
kötöttséget ért;
21. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
22. ATnek a 322/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat részeként
be kell nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban
részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot. Ajánlatkérő jelen eljárásban szakmai ajánlatnak
tekinti az árazott költségvetést.
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:
2019/05/13 (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

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (8478/2019)
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: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24871572
Postai cím: Szent-Györgyi A Utca 4
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nothné Kiss Adrienn
Telefon: +36 28526179
E-mail: kiss.adrien@naik.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.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/EKR000557252019/
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/EKR000557252019/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: Kutatás és innováció
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAIK - villamos energia
Hivatkozási szám: EKR000557252019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2020.01.01 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 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: Villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2020.01.01 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban, 4.127.983 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI.
törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési
díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának
esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő
a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt versenyeztetett
mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, így kereskedő
kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve,
hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok
szerint nem differenciálható. A villamos energia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett mennyiség
kapcsán nem indokolt a részekre bontás, a helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.
(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: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (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 igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a
külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
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:
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: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll ellenkező esetben a Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében
az eljárásból kizárásra kerül.
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
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.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62.
§ (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt.
69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére, a Kbt. 74. § (1) bekezdéseire.
Kötbérek:
Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben az átviteli hálózatba történő betáplálást a kezdő

időpontban olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes teljesítés esetén Eladó a
késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be
nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át.
Eladót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, melyben az
energiaszolgáltatás olyan okból szünetel, amelyért Eladó felelős vagy egyéb módon nem felel meg a
szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén
Eladó a hibás teljesítéssel érintett napok vonatkozásában a Szerződés szerinti mennyiségből az
átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át.
A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 30%-át. Vevő
számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek kijelentik, hogy adott
esetben a pénzügyi rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles.
A kötbérmaximum elérése esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
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: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (megjelölve
legalább a teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap), a szerződést
kötő másik felet, az értékesítés tárgyát, és mennyiségét (kWh), továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, az 65. § (6)-(7) bekezdései,
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), 21/A. § illetve a 22. § (1)–(2).
Az igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak
alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a
minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a
közbeszerzés tárgya szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év
legjelentősebb villamos energia értékesítéseik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) legalább 2.500.000 kWh
mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is
igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
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:
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák
ellenértékét Felhasználó az érkeztetés után, átutalással, 15 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1),
(5)-(6) bek., Ptk. 6:130 (1)-(2), 6:155. §, 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem
követelmény.
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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést
alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentáció 5.
pontjában foglaltak szerint.
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: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr
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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) 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.
2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az
ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés
vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a
dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, cégszerűen
nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése, az 65. § (7) bekezdése és az 67. § (4) bekezdése
szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz
csatolni.
4.) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy
személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.
Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
5.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. §
(4) bekezdése szerint eljárva.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.
Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási
címpéldánya, avagy mintája mellett. Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy
változásbejegyzés nincs folyamatban.
7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint érvényesül.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.
9.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket
a Kbt. 79. §a szerint.
10.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint a második legkedvezőbb
ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására
ésszerű határidő tűzésével.
11.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám:
00215.
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:
2019/05/13 (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

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (8479/2019)
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: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24871572
Postai cím: Szent-Györgyi A Utca 4
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárczi Péter
Telefon: +36 703145879
E-mail: pbarczi@sourcing.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sourcing.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/EKR000558422019/
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/EKR000558422019/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: Kutatás és innováció
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAIK - földgáz energia
Hivatkozási szám: EKR000558422019
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 energia
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 energia
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Gödöllő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2019.10.01. 06:00 CET – 2020.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen
604.245 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet mint opcionális rész.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az
engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában
ellenőrzi.
Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő
a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt versenyeztetett
mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, így kereskedő
kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve,
hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok
szerint nem differenciálható. A földgáz energia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett mennyiség
kapcsán nem indokolt a részekre bontás, a felhasználási helyek egy szűkebb régióban, adott tankerülethez
tartozóan helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett
díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati
dokumentáció 5. számú melléklete szerint).
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(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: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30
%-kal eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
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:
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: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62.
§ (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt.
69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
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: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia szállításait (megjelölve
legalább a teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát - év/hónap/nap, a szerződést
kötő másik felet, a szállítás tárgyát, és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6)-(7) bekezdései,
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a, 21/A § 22. § (1)–(2).
Az igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak
alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a
minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a
közbeszerzés tárgya szerinti, a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év
legjelentősebb földgáz energia szállításaik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 450.000
m3 mennyiségű földgáz energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is
igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
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:
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes
számlákellenértékét Felhasználó az érkeztetés után, átutalással, 15 napon belül, forintban (HUF), a
Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §, 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem
követelmény.
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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést
alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentáció 5.
pontjában foglaltak szerint.
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: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) 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.
2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az
ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés
vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a
dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint, cégszerűen
nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése, az 65. § (7) bekezdése és az 67. § (4) bekezdése
szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz
csatolni.
4.) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy
személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.

5.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. §
(4) bekezdése szerint eljárva.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
szerint, avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.
7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint érvényesül.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.
9.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket
a Kbt. 79. §a szerint.
10.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám:
00215.
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:
2019/05/13 (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

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R (8025/2019)
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: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22738547
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Ádám
Telefon: +36 19996464
E-mail: adam.kiss@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhkv.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/EKR000722562018/
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/EKR000722562018/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: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatási és egyéb szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000722562018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79810000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevelek, valamint a számlalevelekhez
kapcsolódó egyéb küldemények elkészítésére és kapcsolódó szolgáltatások ellátására”
AT feladata:
A szerződés időtartama alatt összesen 50.000.000 db hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevél,
illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél, beszedési értesítő, illetve pótlólagos
küldemények (pl.: megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, részlegesen megszemélyesített
csekk gyártása) elkészítése kétoldalas nyomtatással, borítékolása és postára adása, visszaérkezett (nem
kézbesíthető) küldeményekről visszajelzés adása, illetve ezen felül boríték és nyomtatvány alapanyag
gyártása és AKhöz történő eljuttatása. A számlalevek küldése negyedéves gyakoriságú. A küldemények
nyomtatásával összefüggő feladat a küldemények borítékolása és az OLK (Magyar Posta Országos
Logisztikai Központ) részére történő átadás is, a Magyar Posta által előírt címbontásban

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: Nyomtatási és egyéb szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79810000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest, Lajos utca 103., valamint nyertes
ajánlattevő által a szolgáltatás teljesítésére meghatározott hely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevelek, valamint a számlalevelekhez
kapcsolódó egyéb küldemények elkészítésére és kapcsolódó szolgáltatások ellátására”
Ajánlattevő feladata:
A szerződés időtartama alatt összesen 50.000.000 db hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevél,
illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél, beszedési értesítő, illetve pótlólagos
küldemények (pl.: megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, részlegesen megszemélyesített
csekk gyártása) elkészítése kétoldalas nyomtatással, borítékolása és postára adása, visszaérkezett (nem
kézbesíthető) küldeményekről visszajelzés adása, illetve ezen felül boríték és nyomtatvány alapanyag
gyártása és Ajánlatkérőhöz történő eljuttatása. A számlalevek küldése negyedéves gyakoriságú. A
küldemények nyomtatásával összefüggő feladat a küldemények borítékolása és az OLK (Magyar Posta
Országos Logisztikai Központ) részére történő átadás is, a Magyar Posta által előírt címbontásban.
Az egyes tételek várható megoszlása:
• Számlalevél: 65%
• Felszólító levél: 15%
• Beszedési értesítő: 15%
• Pótlólagos küldemény: 5%
Ajánlatkérő rögzíti, hogy előfordulhat 6-nál több lapos küldemény, amely esetben a 6. lap feletti lapokat
új borítékba szükséges elhelyezni. A küldeményekről PDF másolatot szükséges biztosítani. A másolati
példányokat hitelesíttetni ajánlatkérő nem kívánja.
Számlalevelek megoszlása:
• kb. 98%-a 2 lap, 4 oldal,
• kb. 0,2%-a 6 lapnál több
A felszólító levelek kb. 65%-a közönséges küldeményként, kb. 35%-a ajánlott tértivevényes küldeményként
kell, hogy postára átadásra kerüljön.
A visszaérkező, nem kézbesíthető küldeményekről értesítés adása - kb. 0,02%
Az Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 7. naptól képesnek kell lennie az
Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaleveleinek, illetve számlalevélhez kapcsolódó
tájékoztató levél, felszólító levél, beszedési értesítő, illetve pótlólagos küldemények (pl.: megszemélyesített
postai csekk utólagos gyártása, részlegesen megszemélyesített csekk gyártása) legyártására kétoldalas
nyomtatással, borítékolással és postára adással, visszaérkezett (nem kézbesíthető) küldemények esetén
visszajelzés adására.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés
valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
(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 2.részszempont: Az alap kapacitás (1.000.000 db/24 óra) feletti nyomtatási
és borítékolási, kézbesítésre átadási kapacitás (mennyiségi egység: 50 000 db küldemény/24
óra) 30
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: 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: 2022/03/31 (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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés 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: 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont
ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai
közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
használata, valamint a kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2-4. §, 6. §,
8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján
öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés alapján 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: Az ajánlattevőnek az ajánlatában
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (nyomtatási szolgáltatás)
származó árbevételről szóló nyilatkozatot annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg működését.
Ha az ajánlattevő a fentieknek megfelelő árbevétellel azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a működési ideje alatt közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell
haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
mérlegfodulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (nyomtatási szolgáltatás)
szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó
1.000.000.000,- HUF összeget.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű
hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának
módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel
Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles
kitölteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1. § (1) szerint: Az ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
AK felhívja a tisztelt ATk figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az EEKD
IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
AK a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással
felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére
vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített
ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg.
M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé
számított három év (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- szerződés tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdete és befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve)
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
- továbbá az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra, valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésére.
M/2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdésének i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
illetve műszaki felszereltség leírását.
Az eszközök tulajdonjogát Ajánlattevőnek az alábbi módon kell igazolni:
- saját tulajdonú gépek esetén tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a
gépek felsorolásával,
- nem saját tulajdonú gépek esetén: a használati jogosultságot megalapozó szerződés üzleti titokkal
nem érintett releváns részének másolati példánya.
Ajánlattevő köteles továbbá nyilatkozni, hogy az eszközök a szerződés teljes időtartama alatt
üzemképes állapotban rendelkezésére állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
nyomtatási szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 33 millió darab
számlalevél nyomtatását és borítékolását foglalja magában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő 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, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a
teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan digitális nyomtató berendezésekkel
és borítékoló berendezésekkel, amelyek összesített kapacitása nem éri el a 1.000.000 db
küldemény/naptári nap nyomtatási-, borítékolási és OLK (Magyar Posta Országos Logisztikai
Központ) részére történő átadási kapacitást Ajánlatkérő átlag 2 lapos küldeményei esetében. A
megjelölt (meglévő) géppark bemutatása során meg kell jelölni a gép(ek) gyártóját, modell és
típusszámot, gyártási évjáratot, névleges és tényleges kibocsátási napi kapacitást az Ajánlatkérő
átlag 2 lapos küldeményei tekintetében.
Ajánlattevőnek az előírt összesített kapacitást egy helyszínen/telephelyen legalább 2 db digitális
nyomtató és legalább 4 db borítékoló berendezés bemutatásával kell biztosítania és napi átlag
minimum 600.000 db küldemény gyártására alkalmas szabad kapacitással kell rendelkeznie. A
nyomtatási-, borítékolási és OLK (Magyar Posta Országos Logisztikai Központ) részére történő
átadási kapacitást Ajánlatkérő konjunktív feltételként 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:
AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
AK késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Finanszírozás: saját forrás
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
AK előleget nem fizet.
AK részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja havonta utólagosan a számlával érintett tárgyhónapra
eső teljesítés vonatkozásában. AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt
teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A számla ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az
irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a KD 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 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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1a), (1b), (1c)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1a), (1b), (1c)
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:
Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül
lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll
rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait
meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő
aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR
felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott
követelményekre a Kbt. 41. § irányadó. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az AK szervezet vagy - az ajánlatot a
rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell
tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlapot e vélelem alapján az AK szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel
kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. ATnek elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a Kbt. 66. § (2), és (5), (6) bekezdései szerint előírtakat. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. §

(6) bekezdés rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni szükséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7)
bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlat
összeállításának költsége az ATt terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet. Az AK
a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. AK
felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a
Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ATket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2)
bekezdéseire. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. AK a szerződés teljesítése
érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a
közös ATk esetében.
AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak
szerint jár el, az értékelést csak a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő
vonatkozásában végzi el. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel
összhangban kell értelmezni, a 2 hónap 60 napnak felel meg.
FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907
Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésre ISO 9001, ISO 14001, valamint ISO 27001 (vagy
ezekkel egyenértékű) tanúsítványokkal rendelkezni.
Nyertes AT köteles a Magyar Posta címbontási elvárásainak megfelelően az Ajánlatkérő által
átadott címadatokat megbontani. Ajánlatkérő a címadatokat az alábbi bontásban adja: irányítószám,
település, cím többi része (utca név, közterület jellege, házszám, lph, stb.)
AK részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát egy
összetett, komplex szolgáltatás képezi. Nem lehetséges, hogy a borítékokat vagy a mellékleteket AK
szerezze be és szállíttassa az adott nyomdához. A szerződés tárgyát képező számlák komplexsége
nem teszi lehetővé, hogy más gyártsa a borítékot, más a számlalevelet, más a mellékletet, majd
megint más összeborítékolja a külön legyártott számla elemeket. AK számára ez időben egyáltalán
nem kivitelezhető és fizikailag is lehetetlen.
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: Jogorvoslat: Kbt.
148. § szerint.
Értékelési pontszámok: 0-10. Értékelés módszere:
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: egyenes arányosítás
A VI.3. pont folytatása:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet rendelkezései
alapján a tulajdonosi joggyakorló személyében változás következett be. A közbeszerzési eljáráshoz,
illetve az annak alapján kötendő szerződés megkötéséhez alapszabályára tekintettel az új
tulajdonosi joggyakorló döntése is szükséges. Ajánlatkérő a tulajdonosi joggyakorló döntéshozatalát

kezdeményezi. Mindezekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, továbbá a jóváhagyást egyben a Kbt. 135.
§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
Ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
Árazó tábla elnevezésű dokumentumot teljes körűen kitöltve .pdf és .xls formátumban. Amennyiben
Ajánlattevő ezen dokumentumot nem nyújtja be, ajánlata érvénytelen.
Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési
tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát egy
összetett, komplex szolgáltatás képezi. Nem lehetséges, hogy a borítékokat vagy a mellékleteket
Ajánlatkérő szerezze be és szállíttassa az adott nyomdához. A szerződés tárgyát képező számlák
komplexsége nem teszi lehetővé, hogy más gyártsa a borítékot, más a számlalevelet, más a
mellékletet, majd megint más összeborítékolja a külön legyártott számla elemeket. Ajánlatkérő
számára ez időben egyáltalán nem kivitelezhető és fizikailag is lehetetlen.
Az Ajánlattevő ajánlatában mutassa be az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott
digitális nyomtató és borítékoló berendezések vonatkozásában az előző 12 hónap kapacitás
kihasználtságát havi bontásban, valamint a legnagyobb leterheltséggel rendelkező hónapot napi
bontásban. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a digitális nyomtató és borítékoló berendezések
ismertetését bemutató táblázatokat (műszaki leírásban és az iratminták között megtalálhatók),
valamint az előző 12 hónap kapacitás kihasználtságának fentiek szerinti ismertetését.
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:
2019/05/13 (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 Orvosi Rehabilitációs Intézet (8594/2019)
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 Orvosi Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96591763
Postai cím: Szanatórium Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1528
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911905
E-mail: i.csurke@rehabint.hu
Fax: +36 13911905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rehabint.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/EKR000206752019/
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/EKR000206752019/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: Rehabilitációs Intézet
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: Főzési alapanyagok és hideg élelmiszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000206752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főzési alapanyagok és hideg élelmiszer beszerzése az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részére
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: Pékáru
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, 1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle pékáruk beszerzése, összesen 83 865 db tervezett mennyiségben.
(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: 4 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 3
hónap időtartamra meghosszabbítható 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 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK előleget nem biztosít. Kifizetés Ptk.
6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség-gyümölcs
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különböző zöldség és gyümölcsáru beszerzése, összesen 22 002 kg, 134 csomag, 14 574 db tervezett
mennyiségben.
(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: 4 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 3
hónap időtartamra meghosszabbítható 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 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK előleget nem biztosít. Kifizetés Ptk.
6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
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 meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be.
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kivéve
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és 10.§ (1) bekezdés g) pont gb) alpontja).
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az ESPD
dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R. szerinti igazolások és
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor.
A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdésben foglaltakat az eljárásban nem
alkalmazza.
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: Valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb
szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
a) 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/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatának csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:
● a teljesítés ideje,(kezdő és befejező időpont, év, hó, nap)
● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
● a szerződés tárgya,
● a szállítás mennyisége,
● a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A fenti adatokat olyan részletesen kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az
alkalmassági feltételnek történő megfelelés.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés
figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy
projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései alapján figyelemmel a 3.§ra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia
ajánlatkérőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést (alfa pont).
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra.

Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt
benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott
Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik - az
adott rész tekintetében - az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban
élelmiszer alapanyag és/vagy élelmiszer szállítására vonatkozó, szerződés szerűen teljesített
referenciával, melyben
az 1. rész tekintetében a Pékáru szállítására vonatkozó szerződéses mennyiség összesen elérte a
60 000 db-ot,
a 2. rész tekintetében a Zöldség-gyümölcs szállítására vonatkozó szerződéses mennyiség összesen
elérte a 16 000 kg,
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
(Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő elfogadja a követelmények több szerződésből való teljesítését.
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:
Valamennyi rész esetén: késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes AT olyan okból, amelyért felelős,
késedelmesen teljesít, AK a teljesítési határidő elteltét követően, a késedelem valamennyi naptári napja után
a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 10%ának, de legfeljebb a teljes nettó szerződéses keretösszeg 10%-ának megfelelő összegű kötbérre jogosult.
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér):
A szerződés meghiúsulása esetén nyertes AT a teljes szerződéses keretösszeg még fel nem használt
részének általános forgalmi adó nélkül számított 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles
fizetni AK részére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült
késedelmi kötbér összege levonásra kerül. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) és (3) bekezdésében
foglaltakra.
Részletes feltételek 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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x 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: 2019/06/17 (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: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § 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 ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található
rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer
által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban rendelkezésre
bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az
Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell
az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást
kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy

az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
4. Az ajánlatban csatolni kell a részletes ártáblát cégszerűen aláírva pdf. formátumban, valamint xls.
formátumban.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt.
71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)
bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági
szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban
és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a
hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az
ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás
során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági
szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt
megállapítható.
6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
rendelkezései az irányadóak.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
az EKR rendszerideje szerint értendő.
10. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért Ajánlatkérő. tovább
VI.4.3.)
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. §-a
szerint. VI.3) További információk:
11. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak, valamint a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre,
és az azokban alkalmazott tároló edényekre vonatkozó 852/2004/EK-rendelet követelményeinek,
továbbá a Jó Higiéniai Gyakorlatoknak.
12. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekttender.hu
13. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához egyik rész esetén
sem.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza valamennyi rész esetén.
15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.
16. Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerint ajánlatkérő közvetlen megrendelésekkel hívja le a
keretösszeget.

17. Ajánlattevő az árut (a megrendelt termékeket) a megrendelt mennyiségben és minőségben
köteles a teljesítési helyre leszállítani. A leszállítás magába foglalja az áru teherautókról történő
lepakolását, és a mérlegelésének helyéig történő szállítását (ide értve a mérlegre való felrakását
is). Ajánlattevő a szállításért külön díjat nem számolhat fel. Ajánlattevő a szállítást az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004 EK rendeletet betartva látja el. Ajánlattevőnek meg kell felelnie a 37/2014.
(IV.30.) EMMI rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásainak.
18. Ajánlatkérő befogadja az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság
által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának megfelelő
elektronikus számlákat.
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:
2019/05/13 (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

Semmelweis Egyetem (7804/2019)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.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/EKR000547622019/
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/EKR000547622019/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: felsőoktatási 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: képalkotó berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000547622019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Neuro-imager and accesories (fotoakusztikus és nagyfelbontású ultrahang) képalkotó és SPECT/CT
rendszer (nagyérzékenységű és nagyfelbontású izotópos és röntgen kisállat képalkotó berendezés)
beszerzése a VEKOP -2.3.3-15-2016-00005 azonosító számú pályázat alapján”
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: Neuro-imager and accesories
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
(1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db „Neuro-imager and accesories” (fotoakusztikus és nagyfelbontású ultrahang) képalkotó rendszer
beszerzése
Az ajánlatkérő által előírt kötelező műszaki követelmény
Követelmény
Ultrahang hullámtechnológia alkalmazása legalább 128 csatornás detektorral Igen
Három dimenziós ultrahang tomográfiára képes képalkotás Igen
Ultrahang Detektorfej fizikai méretei maximum 30 mm (magasság) x30 mm (szélesség) x 10 mm (vastagság)
Az ultrahang detektor frissítési minimum frekvenciája; ≥14 MHz
Fotoakusztikus módhoz alkalmazható passzív képalkotó lehetőség kimeneti trigger jellel Igen
Nagyfelbontású ultrahang képalkotó lehetőség; Maximális felbontásértékek a három síkban 120 μm x 120
μm x 500 μm
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(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 2.A jelszintet többszörösére növelő többsíkú ultrahang hullámtechnológia
alkalmazása során a síkok száma (min 2- max 7) 10
2 3.Az ultrahang detektorfej mérete és fizikai kialakítása lehetővé teszi a transzducer egységet a
mozgó állatra csatolva., emberi kéz érintése nélküli adatrögzítési üzemmódban az éber egerek agyi
erei 10
3 4.Az agyi erek működésének és a neuronális aktivitás vérkeringéshez csatolódásának vizsgálata
kontrasztanyag nélkül lehetséges (Igen/nem) 6,5
4 5.Nagyfrekvenciás ultrahang mintavételezés<10 ms (Igen/nem) 8,5
5 6.Nagyfrekvenciás UH fej fejlesztési lehetősége ≥ 20 MHz érték fölé (Igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
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: 6 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP -2.3.3-15-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.14) További információ:
3. minőségi szempont esetében a karakterkorlát miatt ajánlatkérő itt adja meg pontosan a szempontot: 3.Az
ultrahang detektorfej mérete és fizikai kialakítása lehetővé teszi a transzducer egységet a mozgó állatra
csatolva., emberi kéz érintése nélküli adatrögzítési üzemmódban az éber egerek agyi ereinek viselkedés
közbeni vizsgálatát (Igen/nem)
II.2.1)
Elnevezés: SPECT/CT rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
(1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db SPECT/CT rendszer (nagyérzékenységű és nagyfelbontású kisállat) képalkotó rendszer beszerzése
A SPECT alrendszer követelményei:
Az ajánlatkérő által előírt minimális műszaki követelmény
Követelmény
A detektorok álló helyzetben képesek képalkotó adatok gyűjtésére Igen
A detektorok mozgathatók,
tetszőlegesen sok szögből készíthető felvétel az állatról a minél homogénebb kép érdekében Igen
Listázó módú adatgyűjtés és tárolás Igen
A rendszer vizualizálható térbeli felbontása nagy: a szállított képrekonstrukciós algoritmussal legalább 0,3
mm vizuálisan megkülönböztethető képpontátmérő-érték érhető el Igen
A CT alrendszer követelményei:
Az ajánlatkérő által előírt minimális műszaki követelmény
Követelmény
A CT rendszer képes változtatható nagyítással képet készíteni Igen
A detektor részletes jeladásra képes, ezért legalább 3 milliós pixelszámú Igen
Nagy rendszerfelbontás a moduláció-átviteli függvény 10% értékszélességénél mérve (10% MTF) legfeljebb
40 mikrométer vagy ennél kisebb érték Igen
A rendszer részletes képet ad: a kép rekonstruált legkisebb voxelmérete maximum 10 mikrométer
élhosszúságú Igen
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(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 2. A detektorok száma legalább 4 (SPECT alrendszer) (Igen / Nem) 6,6
2 3. A kollimátorral felszerelt, rendeltetésszerű használatra (képalkotásra) kész SPECT rendszer
nyílásának átmérője legalább 25 cm (Igen / Nem) 6,25
3 4. A SPECT berendezés kollimátorral felszerelt aktív (jelgeneráló) felülete (rendszer UFOV)
legalább 25x25 cm-es (SPECT alrendszer) (Igen / Nem) 3,00
4 5. Planáris (két dimenziós) dinamikus képalkotó üzemmód a leszállított rendszer minden
jelgeneráló felületét ellátó párhuzamos kollimátorok segítségével (SPECT alrendszer) (Igen /
Nem) 6,75

5 6. A rendszernek az állat hossztengelyére merőleges irányú képalkotó látómezeje (SPECT
alrendszer) (minimum 20 cm (Igen / Nem) 4,85
6 7. Nagy teljesítményű 80W röntgenforrás (CT alrendszer) (Igen / Nem) 6,25
7 8. A CT rendszer tengelyirányú (axiális) látómezeje, ágy mozgás nélkül, legalább 9 cm (Igen /
Nem) 2,5
8 9. A rendszer transzaxiális (az állat tengelyére merőleges irányú) nyílásának minimális átmérője
legalább 16 cm (CT alrendszer) 3,80
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
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: 6 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP -2.3.3-15-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.14) További információ:
A minőségi szempontok 9. részszempontját ajánlatkérő karakterkorlát miatt itt adja meg: 9. A rendszer
transzaxiális (az állat tengelyére merőleges irányú) nyílásának minimális átmérője legalább 16 cm (CT
alrendszer), megjegyzés: ezt az átmérőt a SPECT alrendszer, felszerelt kollimátorral nem szűkítheti) (Igen /
Nem)
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: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8, 10, 12-16. § szerint.
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. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében

az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
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: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését,
amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (év/hó/nap, kezdő és befejező időpont),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• a szállítás mennyisége,
• az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek
való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen;
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése
szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban
előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe venni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. §
(6) bekezdésére.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben
legalább az alábbi eszközök szállítására vonatkozó referenciákkal:
• az 1. rész esetén legalább 1 darab Neuro-imager and accesories (fotoakusztikus és nagyfelbontású
ultrahang) képalkotó berendezés szállítása
• a 2. rész esetén legalább 1 db SPECT/CT rendszer (nagyérzékenységű és nagyfelbontású kisállat
képalkotó berendezés) berendezés szállítása
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: nettó vételár 1%-a, max 15 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 30%-a
A késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt max nettó vételár 30%-a.
Jótállás: 12 hó.A késedelmi kamata Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg az Áht.
rendelkezéseinek figyelembevételével.
A finanszírozás: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása:100,000000%, OP azonosító VEKOP
-2.3.3-15-2016-00005

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosít
mellékkötelezettségeket a közb dok 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 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: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.
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. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy
a jogi képviselő vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az
ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2. 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. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a
gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő
cellák kitöltésével.
3. A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján nyilatkozni szükséges.
4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
5. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
6. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a
jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.3) pontja
esetében.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő(k) száméra nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
8. A szakmai ajánlat részekén csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját
tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy mi a
megajánlott termék és az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki
elvárásoknak, jellemzőknek. A szakmai ajánlatban nyilatkozni kell a termék származási helyéről
is,valamint mindkét rész esetében a termék konkrét típusát is meg kell jelölni. Érvénytelen az
ajánlat,ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban
szereplő műszaki követelményeknek.
9. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783, dr. Duga László 01057
10. Az értékelési módszer a Kbt. 76. § (2) bek. c) szerinti legjobb ár-érték arány: Az ár esetén a
fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempont esetén az arányosítás és a pontozás kerül
alkalmazásra. Az 1.rész esetén: 1. szempont fordított arányosítás, 3, 4, 5, 6 értékelési szempontok
esetében pontozásos módszer, 2. értékelési szempont esetében az arányosítás kerül alkalmazásra.
A 2. rész esteében: 1. értékelési szempont esteében fordított arányosítás, a 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9
értékelési szempontok esteében pontozásos módszer kerül alkalmazásra. Az értékelés során
használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10.
11. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi
CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
12. Az EKR-ben továbbított dok.-kal, az EKR-ben elektr. úton megtett nyilatkozatokkal szemben
táma. követ.-kel, val.képviselet esetén elektr. úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb
előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. tart.Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § (2) bek. a) pontjában, a
69. § (11 a) bek., Kbt. 65. § (12) bek, foglaltakra.
13. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
14. Az EKR hasz.kap. útmut. elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http
15. AK a Kbt. 75. § (2) (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
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. § -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:
2019/05/13 (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

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8353/2019)
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: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.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/EKR000583572019/
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/EKR000583572019/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):
x 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: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (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: Építési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000583572019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése a Városliget területén
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: Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Városliget (Hrsz.: 29732/11) területén – városi környezetben - idős fák előkészítésével és átültetésével
kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 200 millió Ft keretösszegben.
A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) a parkfejlesztés során
kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az Európában
egyedülálló parkrekonstrukció megvalósításához elengedhetetlen, hogy bizonyos fák helyén új funkció
létesüljön. Ezeken a helyeken lévő fák kivágása helyett, ezen fákat át kívánjuk ültetni. Feladat az érintett,
ökológiailag megvédhető, idős fák előkészítése és átültetése a park más részein, illetve az utógondozási
munkák elvégzése. A faátültetést a Városliget Zrt. által meghatározott faprotokoll előírásait betartva kell
megvalósítani.
Az érintett fák előirányzott mennyisége összesen 91 db.
Nagyságuk szerint kategorizálva:
1 kategória (0-25 cm törzsátmérő) 43 db
2 kategória (26-50 cm törzsátmérő) 24 db
3 kategória (50-110 cm törzsátmérő) 19 db
ÁTÜLTETENDŐ ÖSSZESEN: 86 db
ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: 5 db
Az idős fák átültetését legalább 80%-os eredési eredménnyel kell végezni.
A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(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 megajánlott technológia szakmai színvonala 30
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: 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: 48 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:
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: ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
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 nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
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.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3)
bekezdésére.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását kéri.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. §
(4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § 11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt
üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az
eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása
nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről
szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben
foglaltakra.

P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben 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 kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három
lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő
azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (faátültetési és előkészítési munkák) származó – árbevétele nem éri el a
150 millió Ft-ot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a
felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem
éri el a 200 millió Ft-ot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P2) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett referenciáinak az ismertetését,
amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett szolgáltatás nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság
minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3)
bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a fenti adatokat
olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható a kapcsolódó alkalmassági
feltételnek történő megfelelés, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését akiket be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá ezen szakemberek
képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal, és
végzettségét igazoló okirat másolatával. történő ismertetését.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által
végzett szakmai gyakorlatra.
Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember
esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, azok
fényképének és műszaki paramétereinek csatolásával.
Abban az esetben, ha az ajánlattevő már rendelkezik a gépre bérleti szerződéssel, azaz azt nem
jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében kívánja megkötni, akkor a
hatályos bérleti szerződést is csatolni szükséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1/A) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített,
legalább 10 db városi környezetben, 25 cm törzsátmérő feletti idős fa legalább 80%-os eredési
eredménnyel megvalósult átültetésére vonatkozó referenciával.
M1/B) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített,
legalább 3 db, városi környezetben 50 cm törzsátmérő feletti idős fa átültetésére vonatkozó
referenciával.
M2) nem rendelkezik legalább 1 fő, okleveles táj- és kertépítész mérnökkel vagy okleveles
kertészmérnökkel, aki minimum 5 éves kertépítési vagy kert tervezési vagy kert fenntartási szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
M3) nem rendelkezik legalább 1db minimum 3 m átmérőjű és 1,4 m mély földlabdát kialakító
hidraulikus vágóéllel ellátott körásógéppel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
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: nettó vállalkozási díj napi 1 %, max. 15 %
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozási díj 10%-a.
Jótállás: 36 hónap.
Jótállási és Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozási díj 5 - 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek.
figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket
a közb. dok. 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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x 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: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)
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 a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi
V. tv. 9. § (3) bek.nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat
aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT-nek csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött

igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy az AT-nél változásbejegyzési eljárás
van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelést alkalmazza:
az ár tekintetében a fordított arányosítás módszere, a minőségi szempontok esetén pedig a
sorbarendezést követő fordított arányosítás kerül alkalmazásra., a módszerek részletes leírását a
közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-100.
6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.
7) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a
szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb.
dok szerint.
9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
10) Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.
11) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
12) 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.
13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak.
14) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
16) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei
irányadók.
17) AK a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. Az
eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint közvetlen megrendelés útján történik.
18) A Vállalkozó köteles a szerződés szerinti tevékenységére kiterjedő teljeskörű
felelősségbiztosítást kötni, illetve fenntartani a jelen szerződés továbbá a jótállás teljes időtartamára
legalább 50.000.000;- Ft/év és legalább 1.000.000,- Ft/káresemény biztosítási összeggel, amely
szerződéskötési feltétel.
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:
2019/05/13 (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

Bajai Tankerületi Központ (8259/2019)
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: Bajai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50346442
Postai cím: Kenderes Utca 5-7.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárosi Magdolna
Telefon: +36 79795214
E-mail: magdolna.sarosi@kk.gov.hu
Fax: +36 79795205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/baja
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.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.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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKT eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001161742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39162200-7

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében IKT eszközök beszerzése az EFOP-3.2.3-17-2017-00036 azonosító számú
pályázathoz
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 23820050 (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: IKT és egyéb műszaki eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30231300-0

További tárgyak:

30231310-3

Kiegészítő szójegyzék

30232000-4
30234000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Kenderes u. 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében IKT és egyéb műszaki eszközök beszerzése az alábbi paraméterek
szerint.
1) 2 db 70 hüvelykes digitális kijelző, 2 db 75” és 2 db 85” hüvelykes digitális kijelző:
70” interaktív tábla, interaktív kijelző
• 70" képátló, 16:9 képarány (aktív terület: 1538,88 mm x 865,62 mm)
• 3840 (H) x 2160 (V) UHD képfelbontás
• típus: direct type LED
75” LED Érintőképernyő Wordwall 3 Edukációs, felhő alapú szoftvercsomaggal
• Képernyő méret: 75" (16:9)
• Kijelző mérete:1650.24mm(szé.)x928.26mm(ma.)
• Felbontás: 3840x2160
• Látószög: +- 178 fok
• Reakció idő: 5 ms
• Led élettartam: >50.000 óra
• Multi-control: 16 vagy maximum 32 pontos
• Nyelv: angol/spanyol/francia/kínai stb. (több nyelvű)
• Video jellemző: 3D digitális szűrő, 3D kép mozgatás, 3D mozgás adaptív szűrő
• Automatikus be és kikapcsolás, időzített kikapcsolás, HDCP
• Panel méret: 1706x984x64 mm (fali konzol nélkül)
• Csomag mérete: 1850x1130x200 mm
• Bruttó súly: 96 kg
• Nettó súly: 79 kg
• Opcionális felbontás: 480P/720P/1080P
85” LED Érintőképernyő Wordwall 3 Edukációs, felhő alapú szoftvercsomaggal
• Képernyő méret: 85" (16:9)

• Kijelző mérete:1885mm(szé.)x1065mm(ma.)
• Felbontás: 3840x2160
• Látószög: +- 178 fok
• Reakció idő: 5 ms
• Led élettartam: >50.000 óra
• Multi-control: 16 vagy maximum 32 pontos
• Nyelv: angol/spanyol/francia/kínai stb. (több nyelvű)
• Video jellemző: 3D digitális szűrő, 3D kép mozgatás, 3D mozgás adaptív szűrő
• Automatikus be és kikapcsolás, időzített kikapcsolás, HDCP
• Panel méret: 1935x1115x64 mm (fali konzol nélkül)
• Csomag mérete: 2165x1330x200 mm
• Bruttó súly: 120 kg
• Nettó súly: 105 kg
• Opcionális felbontás: 480P/720P/1080P
2) 8 db (mobil) tablet tároló szekrény, amiknek a következő műszaki specifikációnak kell megfelelniük:
Tablet/notebook tartó és töltő guruló szekrény 24/16
• Anyaga: fa
• Kapacitás: 24 db tablet vagy 16 db 15” notebook (függőleges tárolás)
• Állítható magasságú polcok, elválasztókkal
• Rekesz egyéb eszközök tárolására (nyomtató, szerver, projektor, stb)
• Hűtőventillátorok mindkét oldalon, a megfelelő belső hőmérséklet biztosítására és a túlmelegedés
megelőzésére
• 2,5 m tápkábel
• 4 kerék, melyből 2 fékezhető
• Zárható első ajtó és hátsó (szervíz) ajtó
• Mérete: 60x57x105 cm
3) Presenter, pointer (kettő az egyben): 2 db
Wireless Laser Presenter & Mouse Black
USB, Optikai, Cordless, Black, Presenter, Pointer
4) Projektor: 1 db
WXGA 1280 X 800, 3600 ANSI LM, 15 000:1, USB/HDMI/S-VIDEO/WIFI
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.ben foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú
v eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, v védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra v adott
származásra v gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek Bmely megfelelő eszközzel igazolnia kell.
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció v vmely független,
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az
adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ATnek teljes körűen el kell
oszlatnia,amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia,amely az állításait
alátámasztja. A dokumentumot olyan tartalommal, ill jelöléssel kell becsatolni, h abból egyértelműen
megállapítható legyen, mely sorszámú tételére vonatkozik. AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon nem bizonyítják, úgy AK hiánypótlás
keretében ezen hiányosság pótlására az AT-t fel fogja hívni.
Az ajánlatban csak új,első üzembe helyezésű,nem használt és nem mintadarab termék ajánlható. Részletes
feltételek a
dokumentációban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többletjótállási idő a minimálisan kötelező 36 hónap felett (min: 0,
max 24 hónap ) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00036
II.2.14) További információ:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.A II.2.13.
pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 0-100. Értékelésmódszer: Az ár, mint
értékelési részszempont esetén: fordított, a minőségi részszempont esetében egyenes.
II.2.1)
Elnevezés: Digitális modellezés és robotika oktatási eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Kenderes u. 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében digitális modellezés és robotika oktatási eszközök beszerzése
1) a. Lego StoryStarter csomag Szövegértés fejlesztésének támogatásához (középiskola): 1 csomag
1 csomag tartalma:
LEGO Education StoryStarter bázis készlet 15 db
StSt kiegészítő készlet Foglalkozások 8 db
StSt kiegészítő készlet Mesefigurák 8 db
StSt kiegészítő készlet Űrállomás 8 db
Tároló szekrény LE készletekhez 3 db
b. Lego StoryStarter csomag Szövegértés fejlesztésének támogatásához 30-35 fő (tanuló) részére: 2
csomag
1 csomag tartalma:
LEGO Education StoryStarter bázis készlet 15 db
StSt kiegészítő készlet Foglalkozások 8 db
StSt kiegészítő készlet Mesefigurák 8 db
StSt kiegészítő készlet Űrállomás 8 db
Tároló szekrény LE készletekhez 3 db
c. Lego StoryStarter csomag Szövegértés fejlesztésének támogatásához 20-25 fő (tanuló) részére: 4
csomag
1 csomag tartalma:
LEGO Education StoryStarter bázis készlet 10 db
StSt kiegészítő készlet Foglalkozások 5 db
StSt kiegészítő készlet Mesefigurák 5 db
StSt kiegészítő készlet Űrállomás 5 db
Tároló szekrény LE készletekhez 2 db
2) LEGO Mindstorms EV3 robotkészlet Problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatásához
(16-32 fő): 3 csomag
1 csomag tartalma:
EV3 alapcsomag 8 db
Akkumulátor töltő 8 db
"Space Challange” foglalkoztató készlet 1 db
Oktatás kiegészítő készlet 2 db
Mindstorms Hőmérséklet érzékelő 4 db
LEGO megújuló energiák kiegészítő készlet 1 db
Kiegészítő készlet LME3 4 db
Tároló szekrény LE készletekhez (akkutöltő rekesszel) 2 db
LEGO Sumo versenypálya 1 db
FLL / WRO robot versenyasztal 1 db
3) a. Lego MoreToMath matematika képesség fejlesztő 20 fő (tanuló) részére: 1 csomag
Tartalma:
MoreToMath alapcsomag 11 db
MoreToMath laminált feladatlapsor 11 db
Tároló szekrény LE készletekhez 2 db
b. Lego MoreToMath matematika képesség fejlesztő 30 fő (tanuló) részére: 1 csomag
Tartalma:

MoreToMath alapcsomag 17 db
MoreToMath laminált feladatlapsor 17 db
Tároló szekrény LE készletekhez 3 db
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban
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 való hivatkozás
esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás
megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz
lehet különösen a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált
tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban
felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan
egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. A dokumentumot
olyan tartalommal, illetve jelöléssel kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen,
mely sorszámú tételére vonatkozik. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az
egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében
ezen hiányosság pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni.
Az ajánlatban csak új, első üzembe helyezésű, nem használt és nem mintadarab termék ajánlható.
Részletes feltételek a
dokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többletjótállási idő a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min: 0,
max: 24 hónap) 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:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.A II.2.13.
pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 0-100. Értékelésmódszer: Az ár, mint
értékelési részszempont esetén: fordított, a minőségi részszempont esetében egyenes.
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: 2019 /S 007 - 010993
(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: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: IKT és egyéb műszaki eszközök
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:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31454070
Postai cím: Kőér Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@pctrade.hu
Telefon: +36 62310020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62310020
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: 10382150
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: Digitális modellezés és robotika oktatási eszközök
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:
2019/04/25 (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: Leg-Oktat Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97293673
Postai cím: Wesselényi Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: leg.oktat@gmail.com
Telefon: +36 309443675
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13437900
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:
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Adószáma:12928099-2-44
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Adószáma: 10507326-2-42
ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
Adószáma:24909707-2-06
PROCOMP Számítástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3.
Adószáma: 10217472-2-20
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Adószám: 12937303-2-42
2. rész:
ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
Adószám:24909707-2-06
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Adószám:12937303-2-42
H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1162 Budapest, Délceg utca 32.
Adószám: 14347289-2-42
Leg-Oktat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1046 Budapest, Wesselényi utca 17.
Adószám:26261896-2-41
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: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.
§ (3)-(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:
2019/05/13 (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)

Balatoni Szövetség (7947/2019)
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: Balatoni Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26823423
Postai cím: Kossuth Utca 3. I/211
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zolnai Krisztina
Telefon: +36 306990288
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Fax: +36 23786913
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatoniszovetseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatoniszovetseg.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
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: Idegenforgalom
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000128502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90670000-4

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szúnyoggyérítési feladatok ellátása a Balatoni Szövetség településein
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 232000000 (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: Szúnyoggyérítési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90670000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU223,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém, Zala, Somogy megye, a
Balatoni Szövetség tagtelepülésein
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Légi vagy földi biológiai szúnyoggyérítés – évente tervezetten összesen 3.500 ha területen, alkalmanként
1.000 - 2.000 ha területen.
Légi vagy földi kémiai szúnyoggyérítés – évente tervezetten összesen 20.000 ha területen, alkalmanként
várhatóan 6.000 -7.000 ha területen.
A kezelést az Ajánlatkérő utasításai szerint kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer
kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a
közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra.
A vegyszer kijuttatásán kívül a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladatát képezi a
tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és
gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A szúnyoggyérítés alkalomszámát az árvaszúnyog rajzásának figyelembevételével szakértő segítségével
határozzák meg a felek. A 2011. évi CXXVIII. tv. 23.§ (6) bekezdése szerint az OKF országos programban is
elvégezheti a szúnyoggyérítést, amely a gyérítési alkalmak számát befolyásolhatja.
(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 kezelendő terület kijelölésétől a szúnyoggyérítés tényleges
megkezdéséig eltelt időtartam (legalább 48 óra, legfeljebb 96 óra) 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:

Értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, értékelés módszere 1. és 2. részszempont
tekintetében is a fordított arányosítás a KH 2016. december 21. Útmutatója szerint(részletes szabályok a
közbeszerzési dokumentumokban)
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezéseket.
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: 2019 /S 042 - 095693
(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: Szúnyoggyérítési feladatok ellátása
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:
2019/05/10 (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: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
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: 220000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 232000000
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: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 3 db légijármű
biztosítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az egyetlen és nyertes ajánlattevő:
Corax-Bionair Biotechnológiai Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Etele út 57. I. emelet)
adószáma: 13301583-2-43
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. §
rendelkezései 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:
2019/05/13 (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)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (2479/2019)
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: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000085652018/reszletek
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: Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000085652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

77313000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe
tartozó zöldfelületek, parkok, fasorok, gyalogutak, játszóterek, rekreációs területek, közhasználatba adott
magánterületek fenntartására és fejlesztésére, felújítására, továbbá járdák és úttestek eseti tisztán tartására,
továbbá az ezekhez tartozó tervezési feladatok elvégzésére; a Tételes feladatjegyzékben részletesen
meghatározottak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9000000000 (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: Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233221-4

További tárgyak:

45233293-9

Kiegészítő szójegyzék

50800000-3
71320000-7
71421000-5
77211500-7
77310000-6
77313000-7
90511000-2
90512000-9
90611000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és
fejlesztési, parkok, játszóterek építése, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése, továbbá az
ezekhez kapcsolódó járdák és úttestek fenntartása és fejlesztése:
- közterületi rekreációs célú területek: 1.070.265m2
- fasori zöldsáv: 320.000 m2
- gyepfelület: 650.000 m2
- játszóterek: 54 db
- labdapályák: 18 db
- fitnesz tér: 11 db
- szökőkút, csobogó, párakút: 20 db
- talajvíz kutak automata öntöző hálózattal: 15 db

- kandeláberre szerelt virágtartók: 950 db
- kutyafuttatók: 20 db
- utcai sorfa és parkfa: 34 389 db
- járdák: 511.000 m2
- úttestek: 985.000 m2
- közvilágítási kandeláber kihelyezése: 20 db/év
- burkolatépítés: 4000 m2/év
- vízvezeték kiépítése: 100 fm/év
- talajvízkút telepítés 1 db/év
- komplex közparki, játszótéri felújítás 80 000 m2/év
- járdafelület gépi tisztítása: 100.000 m2/év
- köz-, ill. zöldterületek, utcai sorfák és parkfák integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése és az
adatok karbantartása.
Tételes feladatjegyzéket a dokumentáció melléklete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek vállalni kell, hogy megrendelés esetén a tételes feladatjegyzék
szerinti munkákat a Bp. XIII. kerület teljes területén ellátja, a munkavégzés helyétől függetlenül.
Jelen eljárásban keretszerződés kerül megkötésre, a becsült értékként meghatározott keretösszeg
erejéig. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. Ha a szerződés hatálya alatt a
szerződéses keretösszeg kimerül, a keretszerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot arra, hogy egyes beruházási és tervezési feladatokra külön
közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
A szerződés szerinti feladatok részét képezi a XIII. kerület közparki területeire és fasorai rendelkezésre álló
térinformatikai kataszter vezetése (felmérés és adatrögzítés).
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nagy volumenű (önálló költségvetési címmel rendelkező) közterületi építési
beruházások esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél e-építési naplót köteles vezetni, az abban
leírtakat felelős műszaki vezetővel ellenőriztetni.
Szakmai ajánlat részeként csatolni kell a lakossági panasz-kezelési rendszer bemutatását.
Telepítési munkák elvégzését követően – a teljeskörű fenntartás megrendelése esetén – a nyertes
ajánlattevő köteles korlátlan és feltétel nélküli pótlási kötelezettséget vállalni.
Továbbá a telepített fák esetében az telepítést követő 1 évre jótállási kötelezettséget kell vállalni.
Az ajánlattévő kötbérezés terhe mellett kötelezettséget vállal arra, hogy a kerületi zöldterületeken lévő
fasori és parki gyepfelületet (650.000 m2) a kaszálásra vonatkozó megrendelést követőn legfeljebb 15
munkanapon belül lekaszálja, a kaszálék elszállításáról gondoskodik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény a) pontja szerinti szakember
alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
2 Reagálási idő (élet- és/vagy balesetveszély elhárításnál (percben megadva, minimum 60 perc,
maximum 600 perc, a megrendeléstől számítva) 5
3 Jótállás a beépített elemekre (hónapban megadva, minimum 12 hónap, maximum 48 hónap) 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a szerződés időszaka alatti késedelmes vagy hibás teljesítés, illetve a
meghiúsulás esetére (lásd még a felhívás VI.4.3. pontját). Továbbá Ajánlatkérő 50 M Ft teljesítési biztosíték
nyújtását írja elő. Részletes meghatározások a közbeszerzési dokumentumokban.
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 163 - 372583
(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: VI/5/9/2019 Rész száma: Elnevezés: Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése
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:
2019/01/22 (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: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14573736
Postai cím: Lomb Utca 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: parkfenntartokft@gmail.com
Telefon: +36 209647558
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 12512860
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: 9000000000
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: Parkfenntartási
munkák, növényültetési munkák, növényvédelmi munkák, köztisztasági feladatok, faápolási
munkák, virágos oszlop fenntartás, vízi infrastruktúra építése és fenntartása, szakipari munkák,
játszó-testedző-ügyességi eszközök operatív ellenőrzése és főellenőrzése, parkiberendezésekjátszóeszközök-sporteszközök-ügyességi eszközök kihelyezése, hulladékszállítás, bontási munkák,
burkolatépí
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest,
Lomb Utca 35.; 12252091241)
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 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII.
tv.) 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: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (7938/2019)
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: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálcsics Ferenc
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.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
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 mélyépítési munkákra 2019
Hivatkozási szám: EKR000281472019
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 mélyépítési munkákra 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: Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:

45111100-9
45111290-7
45112711-2
45211360-0
45213316-1
45231000-5
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232411-6
45232452-5
45233120-6
45233125-1

Kiegészítő szójegyzék

45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233150-5
45233161-5
45233200-1
45233220-7
45233228-3
45233250-6
45233293-9
45247112-8
45247130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés keretében az alábbi fő tevékenységek elvégzése szükséges:
Teljesítés során szükséges és esetlegesen felmerülő tevékenységek:
- dokumentálási feladatok
- felügyelet, védelem biztosítása
- ideiglenes létesítmények építése és bontása
- útépítés
- általános bontási, áthelyezési munkák
- terület előkészítés, tereprendezés
- földművek építése
- közművek kiváltása, bontás, építése (hírközlés-, elektromos-, vízi-, gáz-, távhő közmű)
- forgalomtechnikai munkák
- zöld felületek
Útépítés
Teljes mennyiség (útépítés): 15 km
Útépítés, ezen belül: útpálya burkolat építés (eltérő terhelési osztályok szerint), járda burkolat építés,
szegélykövek és padka építése. A részletes műszaki tartalom a mellékletben szerepeltetett vázrajzokon,
illetve a kapcsolódó leírásban szereplő mennyiségi kimutatásokban találhatóak. Egyes esetekben a fenti
építési tevékenységek mellett szükséges továbbá: padkában vagy útpálya alatti szikkasztó blokkok, víznyelő
aknák, buszmegállók, kapubehajtók építésére is.
A szerződés elsődlegesen a beszerzési dokumentációhoz csatolt keresztszelvények adott hosszban
történő kivitelezésére, illetve annak vonzatos tevékenységeire irányul. Az építési tevékenység mellett így
megrendelésre kerülhetnek a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb feladatok is, üzemeltetési és karbantartási
kézikönyvek, üzempróbák, mérések és ezek dokumentálása. A fentieken túl továbbá feladat a szükséges
felügyeleti szervezetek által előírt feladatok elvégzése vagy azok biztosítása (pld védelembe helyezés,
szakfelügyelet). Amennyiben az adott kivitelezés érint gyalogos vagy gépjárműforgalommal érintett
területeket, úgy annak biztosítása, ideiglenes kiváltása is a Vállalkozó feladatát képezhetik. Ezen tételek
közül egy vagy több tétel minden esetben részét képezi egy megrendelésnek.
Eseti, előre nem tervezhető tevékenységek: Tekintettel arra, hogy a fenti kivitelezéssel érintett
tevékenységek helyszíne, illetve mértéke még nem ismert, így a kivitelezés során eseti jelleggel
jelentkezhetnek olyan tevékenységek, melyek elvégzése elengedhetetlen a feladat teljesítésére. Ilyenek
lehetnek például: meglévő közművek áthelyezése/kiváltása, zöldfelületen végzett tevékenységek
(cserjeirtás/favágás) stb.
A kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a fenntarthatósági, illetve környezeti-, lakossági terhelés
minimalizálására, mely teljesülését Megrendelő a kivitelezés során ellenőrizni fogja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek létszáma 10
2 Környezetterhelés csökkentése 20
3 Lakosság zavarásának csökkentésére tett intézkedések száma 10

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
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:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. A részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
Értékelés módszere:
1. 1. értékelési szempont esetén pontozás
2.1– 2.3 értékelési alszempontok esetén egyenes arányosítás
2.4 értékelési alszempont esetén pontozás
Folytatás: III.1.2) pontban
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
x 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: 2019 /S 059 - 135624
(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: Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2019
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: 2019 - 004760 (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
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 Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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. §
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:
2019/05/13 (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)

Debreceni Egyetem (7970/2019)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 5251270074490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.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: költségvetési 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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Hivatkozási szám: EKR000561802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

22200000-2

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019. évi külföldi kiadású folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzése keretén belül
beszerzésre kerülnek külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, nyomtatott és online,
valamint csak online formátumokban. Ennek részeként beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával,
illetve szolgáltatásával kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító online adminisztrációs felület. Az
integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására megrendelésre kerül egy publikus olvasói felület, mely
kereshetővé teszi az egyetem által elérhető előfizetett folyóiratokat; egy linkfeloldó szolgáltatás, mely
lehetővé teszi, hogy cikk szinten elérhetőek legyenek a dokumentumok a felhasználó számára - bármilyen
forrásban is találta meg a rá való hivatkozást -; valamint egy indexelt keresőszolgáltatás, mely egy központi
metaadat keresőre épülve cikk szinten kereshetővé teszi az egyetem elektronikus információforrásait, és
további vezető hazai és külföldi adatbázisforrásokat.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 257130 (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: EUR
(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: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

22200000-2

További tárgyak:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2019. évi külföldi kiadású folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzése keretén belül
beszerzésre kerülnek külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, nyomtatott és online,
valamint csak online formátumokban (212-féle - különböző című - folyóirat összesen 213 db példányban).
Az integrált tudásbázis részeként beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával, illetve szolgáltatásával
kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító online adminisztrációs felület. Az integrált tudásbázis jelentése:
olyan adatbázis, amely az elektronikus forrásokat, például az elektronikus folyóiratokat, e-könyveket,
adatbázisokat, valamint azok hozzáférhetőségére vonatkozó információkat tartalmazza.
Az integrált tudásbázis az alábbi részekből áll:
• Publikus olvasói felület és e-kiadvány adatbázis,
• Linkfeloldó szolgáltatás,
• Indexelt kereső szolgáltatás,
• Online adminisztrációs felület.
Az e-kiadvány adatbázis segítségével a könyvtár azonosítani tudja a nyomtatott/elektronikus tartalmakat
és a jogosult felhasználók számára hozzáférést biztosít a publikus olvasói felületen. Az integrált tudásbázis
használatával a linkfeloldó meghatározhatja, hogy egy tétel (cikk, könyv stb.) elektronikusan elérhető-e, így
biztosítva a könyvtár használói számára a könyvtár által saját vagy konzorciumban előfizetett elektronikus
folyóiratok és adatbázisok közötti linkek kiépítését. A tudásbázisok testreszabási eszközöket is kínálnak a
tartalom lokalizálásához az online adminisztrációs felületen. A könyvtár ezáltal módosíthatja tudásbázisát,
hogy tükrözze és kereshetővé tegye gyűjteményét az indexelt keresőben.

Az integrált tudásbázis egyetlen háttéradatbázisból képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs
felületek információs és funkcionális igényét, továbbá a Debreceni Egyetem által használt adatbázisok
és saját vagy konzorciumban előfizetett elektronikus folyóiratok közötti linkek kiépítését ellátó linkfeloldó
szolgáltatás is ezt a tudásbázist használja. Az integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására
beszerzésre kerül egy publikus olvasói felület és e-kiadvány adatbázis, mely kereshetővé teszi az
egyetem által elérhető folyóiratokat; egy linkfeloldó szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy cikk szinten
elérhetőek legyenek a dokumentumok a felhasználó számára - bármilyen forrásban is találta meg a rá való
hivatkozást -; valamint egy indexelt keresőszolgáltatás, mely egy központi metaadat keresőre épülve cikk
szinten kereshetővé teszi az egyetem elektronikus információforrásait, és további vezető hazai és külföldi
adatbázisforrásokat.
A publikus olvasói felület és e-kiadvány adatbázis, a linkfeloldó, az indexelt kereső szolgáltatás és az online
adminisztrációs felület oly módon kell együttműködjön, hogy az adatok bármelyikben történő módosítása
automatikusan javítsa a szükséges beállításokat, értékeket, stb. a többi, itt felsorolt rendszerben is. Az
átjárhatóságnak alapértelmezett és beépített funkciónak kell lennie, vagyis nem függhet más, külső
szolgáltatástól. A rendszereknek szabványos protokollokon tudnia kell kommunikálnia a helyi rendszerekkel,
úgymint könyvtári rendszer, digitális adattár, illetve interneten elérhető elektronikus források és keresők.
Kapcsolódó szolgáltatásként MARC rekord letöltési lehetőség biztosítását, továbbá angol vagy vállalása
esetén magyar nyelvű ügyfélszolgálat biztosítását (munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban, heti
20 órában) is nyújtania kell az ajánlattevőnek, melyek ellenértékét is tartalmaznia kell az ajánlati árnak.A
beszerzés minden elemét szükséges beárazni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A költséghatékonyság és a racionális központi adminisztráció érdekében a külföldi kiadású folyóiratok
együttes beszerzése szükséges olyan integrált tudásbázis beszerzésével, mely egyetlen háttéradatbázisból
képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs felületek információs és funkcionális igényét.
(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. Az online adminisztrációs felületen a megrendelésekről nyújtott
jelentésfajták száma (min. 20 db - max. 30 db) 10
2 2. Ügyfélszolgálat biztosítása magyar nyelven (munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban,
heti 20 órában)(igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Év közben felmerülő külföldi kiadású folyóiratigények eseti jelleggel, az
eredetileg megjelölt mennyiséghez képest legfeljebb +30 %-os mennyiségi eltéréssel.
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. Minőségi szempontnál Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb - két szélső értéktől való
távolságok arányának módszere.
2. Minőségi szempontnál Ajánlatkérő az igen válasznál 10, nem válasznál 0 pontot ad.
Ár: Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték kedvezőbb - fordított arányosítás módszere.
További részletek, a számítás képlete: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A tudományos folyóiratok előfizetése naptári évre, azaz januártól decemberig tart,
függetlenül a szerződéskötés időpontjától.
A megrendelés a kiadók felé a szerződéskötés után indul el, annak feldolgozása több napot is
igénybe vehet. A kiadók és a szolgáltatók nem tudják garantálni a raktári készleten már nem lévő,
nyomtatott példányok év eleji számainak szállítását, és az online hozzáférés is csak a megrendelés
feldolgozását követően indul el. A fentiekre tekintettel a Kbt. 81. § (7) bek-ben foglalt határidők nem
betarthatóak.
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: 2019 /S 020 - 042426
(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: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
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:
2019/04/26 (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: EBSCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76323333
Postai cím: Ignaz-Köck-Strasse 9
Város: Bécs
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 1210
Ország: Ausztria
E-mail: agradwohl@ebsco.com
Telefon: +43 13302433286
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: 262980
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 257130
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
Az eljárásban egy ajánlattevő volt, aki az eljárás nyertese is lett.
Nyertes Ajánlattevő neve: EBSCO GmbH
Adószáma: 26967293-2-51
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 közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (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:
2019/05/13 (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 (8183/2019)
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): www.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: MH Objektumok alhálózatainak javítása
Hivatkozási szám: EKR000635882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50331000-4

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és
informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 47244094 (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: MH Objektumok alhálózatainak javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50331000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, a Kiegészítő Közbeszerzési
Dokumentumban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és
informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai) az alábbiak
szerint:
Távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszerek folyamatos üzemképességének biztosítása érdekében
azok szükség szerinti javítása és a meglévő alhálózatok, hálózati elemek átalakítása, módosítása, esetleg
bontása olyan módon, amely megfelel a Honvédelmi Minisztérium vonatkozó üzemeltetési irányelveinek.
A Magyar Honvédség központilag biztosított híradó és informatikai szolgáltatásainak katonai szervezetek
részére történő biztosításának, állandó rendelkezésre állásának egyik alapfeltétele az objektumok helyi
híradó és informatikai alhálózati infrastruktúrájának kiesésmentes üzemeltetése.
Az alközponti hálózat javítási és átalakítási munkálatai:
• Rack szekrények kialakítása
• Átalakítási és bontási feladatok
• Alépítmények karbantartása
• Javítási tevékenységek
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
A keretösszeg összesen 70.866.141,-Ft + ÁFA = bruttó: 90.000.000,-Ft
Tervezett évenkénti felhasználás:
2018. év: nettó: 23.622.047,-Ft, bruttó: 30.000.000,-Ft
2019. év: nettó: 23.622.047,-Ft, bruttó: 30.000.000,-Ft
2020. év: nettó: 23.622.047,-Ft, bruttó: 30.000.000,-Ft
a rendelkezésre álló éves keretösszegek erejéig. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a
tárgyidőszak során konkrétan jelentkező szolgáltatási igényektől függ, a ténylegesen megrendelendő
mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő 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 kritérium – 1 M2) szakember többlet szakmai tapasztalata 3

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 193 - 436512
(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: MH Objektumok alhálózatainak 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:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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
Hivatalos név: Signal Telefontechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26291567
Postai cím: Kisgömb Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: signal@signaltel.hu
Telefon: +36 304998545
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14522089
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: 47244094
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. Nyertes ajánlattevő összesített ajánlati ára (nettó): 34 742 550 Ft., mely ajánlati ár az ajánlatok
összehasonlítását szolgálta.
2. A szerződésben csak az egységárak szerepelnek.
3. Évenkénti keretösszeg nagysága: 2019. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft. 2020. év:
nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft.
4. Nyertes ajánlattevő adószáma: 12337215-2-41.
5. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: I. név: SIGNAL Telefontechnika Kft., cím: 1135 Budapest,
Kisgömb utca 6., adószám: 12337215-2-41. II. név: Secops Kft., cím: 2220 Vecsés, Nagysándor
József utca 7., adószám: 24766694-2-13.
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:
2019/05/13 (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)

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6476/2019)
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: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella
Telefon: +36 12934067
E-mail: Gabriella.WeinberneKozma@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934278
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.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: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiválasztás külső támogatása a HC Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000913012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79414000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a HungaroControl Zrt. részére történő kiválasztási folyamat külső támogatására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) 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 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: Direkt keresés Csomag vezetők kiválasztására
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79414000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. rész pontos elnevezése: Direkt keresési csomag vezető, szakértők, szenior munkatársak és
kulcsemberek kiválasztására
Előzmények: A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HC) számára stratégiai fontosságú a megfelelő
emberi erőforrás biztosítása. Kiemelten fontos ez a vállalat vezetői és kulcsfeladatait ellátó pozíciókban,
amelyek letéteményesei a vállalat stratégiai céljai elérésének. A vállalat - saját toborzás-kiválasztási
tevékenysége mellett - a jövőben is igénybe kíván venni professzionális szolgáltatót toborzás-kiválasztási
tevékenységéhez: (1) a szolgáltatás révén biztosítva a toborzás-kiválasztás hatékonyságát és
eredményességét a jelen munkaerőpiaci helyzetben, és (2) direkt keresés révén gyorsítva a megfelelő
jelöltek felkutatásának folyamatát.
Elvárt folyamat és leszállítandók:
A Csomagban elvárt minden megrendelésnél a keresési profilba illő 3-5 olyan jelölt tesztelése, előszűrése,
az előszűrés riportjának átadása, olyan jelöltek bemutatása, amelyek Megbízó elvárásainak maradéktalanul
megfelelnek, továbbá igény szerint a jelöltek Megbízó székhelyén történő interjúján való részvétel, valamint
a kiválasztási folyamat és döntés Megbízói igényekhez maximálisan alkalmazkodó támogatása, facilitálása.
Keretösszeg: 17.000.000,- Ft, amely kimerítésére ajánlatkérő nem köteles.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai elvárásokat és az egyedi megrendelésekre vonatkozó határidőket 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 kritérium – 1 Szakmai ajánlat 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Direkt keresés Csomag
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79414000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2. rész pontos elnevezése: Direkt keresési csomag Támogató munkakörökben dolgozó munkatársak
kiválasztására
Előzmények: A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HC) számára stratégiai fontosságú a megfelelő
emberi erőforrás biztosítása. Kiemelten fontos ez a vállalat vezetői és kulcsfeladatait ellátó pozíciókban,
amelyek letéteményesei a vállalat stratégiai céljai elérésének. A vállalat - saját toborzás-kiválasztási
tevékenysége mellett - a jövőben is igénybe kíván venni professzionális szolgáltatót toborzás-kiválasztási
tevékenységéhez: (1) a szolgáltatás révén biztosítva a toborzás-kiválasztás hatékonyságát és
eredményességét a jelen munkaerőpiaci helyzetben, és (2) direkt keresés révén gyorsítva a megfelelő
jelöltek felkutatásának folyamatát.
Elvárt folyamat és leszállítandók:
A Csomagban elvárt minden megrendelésnél a keresési profilba illő 3-5 olyan jelölt tesztelése, előszűrése,
az előszűrés riportjának átadása, olyan jelöltek bemutatása, amelyek Megbízó elvárásainak maradéktalanul
megfelelnek, továbbá igény szerint a jelöltek Megbízó székhelyén történő interjúján való részvétel, valamint
a kiválasztási folyamat és döntés Megbízói igényekhez maximálisan alkalmazkodó támogatása, facilitálása.
Keretösszeg: 15.000.000,- Ft, amely kimerítésére ajánlatkérő nem köteles.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai elvárásokat és az egyedi megrendelésekre vonatkozó határidőket 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 kritérium – 1 Szakmai ajánlat 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Direkt keresés Csomag műszaki szakember kiválaszt.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79414000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 3. rész pontos elnevezése: Direkt keresési csomag Mérnök, műszaki szakember kiválasztására
Előzmények: A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HC) számára stratégiai fontosságú a megfelelő
emberi erőforrás biztosítása. Kiemelten fontos ez a vállalat vezetői és kulcsfeladatait ellátó pozíciókban,
amelyek letéteményesei a vállalat stratégiai céljai elérésének. A vállalat - saját toborzás-kiválasztási
tevékenysége mellett - a jövőben is igénybe kíván venni professzionális szolgáltatót toborzás-kiválasztási
tevékenységéhez: (1) a szolgáltatás révén biztosítva a toborzás-kiválasztás hatékonyságát és

eredményességét a jelen munkaerőpiaci helyzetben, és (2) direkt keresés révén gyorsítva a megfelelő
jelöltek felkutatásának folyamatát.
Elvárt folyamat és leszállítandók:
A Csomagban elvárt minden megrendelésnél a keresési profilba illő 3-5 olyan jelölt tesztelése, előszűrése,
az előszűrés riportjának átadása, olyan jelöltek bemutatása, amelyek Megbízó elvárásainak maradéktalanul
megfelelnek, továbbá igény szerint a jelöltek Megbízó székhelyén történő interjúján való részvétel, valamint
a kiválasztási folyamat és döntés Megbízói igényekhez maximálisan alkalmazkodó támogatása, facilitálása.
Keretösszeg: 16.000.000,- Ft, amely kimerítésére ajánlatkérő nem köteles.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai elvárásokat és az egyedi megrendelésekre vonatkozó határidőket 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 kritérium – 1 Szakmai ajánlat 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 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 246 - 564916
(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: HC-2019-8707 Rész száma: 1 Elnevezés: Direkt keresés Csomag vezetők
kiválasztására
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
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: ISG Personalmanagement Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90302042
Postai cím: Fő Utca 14-18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.berta@isg.com
Telefon: +36 207721128
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: 17000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17000000
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: HC-2019-8704 Rész száma: 2 Elnevezés: Direkt keresés Csomag
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
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: Karrier Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89441860
Postai cím: Madách Imre Út 13-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
E-mail: furjesz.beata@karrierhungaria.hu
Telefon: +36 13542060
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: 15000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
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: HC-2019-8708 Rész száma: 3 Elnevezés: Direkt keresés Csomag műszaki szakember
kiválaszt.
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
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: Arthur Hunt Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29214273
Postai cím: Madách Imre Út 13-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
E-mail: gombas@arthur-hunt.hu
Telefon: +36 309476083
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: 16000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16000000
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. A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerint az ajánlattevők neve, címe és adószáma
részenkénti bontásban:
1. rész:
- Arthur Hunt Személyzeti Tanácsadó Kft. (Székhely:1075 Budapest Madách Imre Út 13-14.;
adószám: 11889496-2-42)
- ISG Personalmanagement Kft. (Székhely:1011 Budapest Fő Utca 14-18.; adószám:13618982-2-41)
- Karrier Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely:1075 Budapest Madách Imre Út
13-14.; adószám:11777711-2-42)
- Randstad Hungary Kft. (Székhely: 1024 Budapest Lövőház Utca 39.; adószám:13321990-2-41)
2. rész:
- Arthur Hunt Személyzeti Tanácsadó Kft. (Székhely:1075 Budapest Madách Imre Út 13-14.;
adószám: 11889496-2-42)
- ISG Personalmanagement Kft. (Székhely:1011 Budapest Fő Utca 14-18.; adószám:13618982-2-41)
- Karrier Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely:1075 Budapest Madách Imre Út
13-14.; adószám:11777711-2-42)

3. rész:
- Arthur Hunt Személyzeti Tanácsadó Kft. (Székhely:1075 Budapest Madách Imre Út 13-14.;
adószám: 11889496-2-42)
- ISG Personalmanagement Kft. (Székhely:1011 Budapest Fő Utca 14-18.; adószám:13618982-2-41)
- Jobsgarden Személyzeti Tanácsadó Kft. (Székhely:1037 Budapest Montevideo Utca 16/B.;
adószám:12689488-2-41)
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: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
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:
2019/05/13 (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 (8596/2019)
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: Pete István
Telefon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.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: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján egyéb köl
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: MH EK SERRES szívórendszer fogyóanyagai beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000859422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő
SERRES szívórendszer ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása részajánlati kör biztosítása nélkül. A termék
a betegek váladékainak zárt rendszerben történő eltávolításához, kezeléséhez és a veszélyes hulladék
badellába való kerüléséhez szükséges.
AK a 321/2015.(X.30.)Korm r. (321R.) 46.§(3)bek-t alkalmazza,mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a
konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza AK, azt minden
esetben érteni kell, Ajánlattevő(AT) eszerint teheti meg ajánlatát. Az egyenértékűséget az ajánlatban ATnek
kell kell igazolni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64274100 (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: SERRES szívórendszer fogyóanyagai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK hivatkozik a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettekre.
SERRES szívórendszer fogyóanyagai (szívózsák 1/2/3 L; szívótartály 1/2/3 L; összekötő; tartályhoz
univerzális műanyag tartó) adásvételi keretszerződés nettó 64274100 HUF keretösszeg erejéig.
A leszállításra került termékek esetében szavatolnia kell az Ajánlattevőnek a leszállítástól számított 12 hó
felhasználhatóságot.
Kizárólag új, nem használt, nem demó termék ajánlható meg.
Ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Ajánlat részeként szükséges benyújtani a megajánlott termék gyártó által felügyelt termékismertetőjét
(másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék
megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és
minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki
követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem
magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább
felelős) fordítását is. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy
nem EU illetőségű gyártó esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által
kiadott, termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
-Kereskedelmi ajánlat (AK által meghatározott minta szerint): megajánlott termék neve; cikkszáma; nettó
és bruttó egységára; darabszámmal növelt nettó ár, összesen ár, mely utóbbi megegyezik a felolvasólapon
szerepeltetett árral)

-Egyenértékű termék megajánlása: külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében
egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: valamennyi költséget a termék AK (teljesítés helyén) birtokába kerüléséig
felmerül (pl. szállítás, csomagolás).
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott áruk a benyújtott teljesített paraméterek, és műszaki leírás alapján
nem felelnek meg a dokumentációban a termék adatlapján előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek,
azaz a termékek adatlapján előírt minimumkövetelményeket a megajánlott paraméterek nem elégítik ki.
(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:
Értékelés a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont szerint, tekintettel arra, hogy a termékek
a 16/2012.(II.16.)Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól hatálya alá tartoznak.
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: 2019 /S 025 - 054680
(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: SERRES szívórendszer fogyóanyagai
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:
2019/05/08 (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: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64274100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64274100
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:
Egyedüli ajánlattevő: CPP-Budapest Kft, 1145 Budapest, Amerikai út 33 Adószám: 1024061624
Keretösszeg: nettó 64274100 HUF Az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és
ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
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. §
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:
2019/05/13 (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 Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (7423/2019)
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 Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dombrádi Zsolt
Telefon: +36 52509200
E-mail: dombradi.zsolt@atomki.mta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.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: tudományos kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egzotikus atommagfolyamatok kutatási eszközei
Hivatkozási szám: EKR000777632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38341000-7

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint
hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában indult eszközök és egy rendszer
beszerzése adásvételi szerződés keretében kerül sor azzal, hogy részenként külön-külön is, de egy
pályázó több részre is nyújthat be pályázatot: 1.rész: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” 2.rész:
„Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-sokszorozóihoz” 3.rész:
„Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorhoz” 4.rész: „DSSSD félvezető,
helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és szállítása” 5.rész: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó
jelformáló elektronika gyártása és szállítása” 6.rész: „A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai
adatgyűjtő gyártása és szállítása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 178525000 (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: LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38341000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér
18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15 db 3”x3” méretű LaBr3(Ce) detektor. A közbeszerzési eljárás folyamán megvásárolt berendezésekkel
nagyon kis hatáskeresztmetszetű magfizikai folyamatot fogunk tanulmányozni. A vizsgált folyamat kis
hatáskeresztmetszete miatt a gamma
detektorok optimális geometriáját Monte Carlo szimulációval határoztuk meg. Ezek szerint 15 darab 3”x3”
méretű, henger alakú
szcintillátor detektor szükséges a tervezett kísérletek elvégzéséhez, melyek szükséges energiafeloldása:
≤3% @ 662 keV. A detektor anyaga LaBr3 egykristály 5% Ceriummal dopolva 16 ns lecsengési idővel,
kiváló linearitással. A gamma sugárzások közötti koincidencia pontos ismerete szükségessé teszi az
igen jó időfeloldást. Ezért a detektorok koincidencia feloldási idejére vonatkozó előírásunk: TCRT ≤ 0.5
ns @ 511 keV. Fénykibocsátása ~63 foton/keV, a sűrűsége 5.08 g/cm3. A kibocsátott fény hullámhossza
a maximumnál 380 nm. A LaBr3(Ce) kristály közvetlenül csatlakozzon a 3.5”-os PMT-hez. A beszerzés
magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban
és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja
azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó

ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve
az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új,
első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A dokumentációban lévő műszaki leírás 1.
része tartalmazza az áruval szemben támasztott részletes követelményeket. A jótállás kötelezően vállalandó
időtartama a szállítástól számított 24 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát
benyújtani: ajánlatkérő a nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-át előlegként biztosítja, a fennmaradó 70
%-ot az áru szállítására figyelemmel fizeti meg végszámla ellenében. Az Ajánlatkérő a kifizetett előleggel
a végszámlában számol el. Az Ajánlatkérő előleg biztosítékot kér az előleg kifizetését megelőzően az
előleggel egyező összegben Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell
tüntetni az árú konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016- 00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek alapján.
II.2.1)
Elnevezés: Feszültségosztó gyártása és szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér
18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15 db feszültségosztó a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-sokszorozóihoz. A fenti áruk kifejezetten a
LaBr3(Ce) detektorok
működését biztosító elektronikai egységek. A feszültségosztók a fotoelektron-sokszorozó működéséhez
szükséges feszültségeket állítják elő. A sorba kapcsolt ellenállásokkal kialakított feszültségosztó henger
alakú fém házban legyen. A ház átmérője: 64±0.3 mm, hossza: 38±0.5 mm. A feszültségosztó teljes
ellenállása: 4 MΩ. A feszültségosztóban a katódhoz közeli két ellenállás értéke 2.061- szerese a többi
ellenállásénak. Feszültségszűrő kapacitás: 4.7 nF. A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre
szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a
figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/
azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is.Az előbbiek szerinti egyenértékű
dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal
vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A műszaki specifikációt a dokumentációban lévő műszaki leírás 2. része tartalmazza. Ajánlatkérő előírja,
hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A jótállás kötelezően

vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 12 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak
szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t
kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja , hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét típus
megjelölését és a származási helyét. A dokumentációban lévő műszaki leírás
tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér
18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 24 csatornás nagyfeszültségű tápegység. A fenti áruk kifejezetten a LaBr3(Ce) detektorok számára
szükséges 24 csatornás
nagyfeszültségű táplálást biztosítja a következő specifikációval: csatornánkénti feszültségállítás, SHV
koaxiális kimeneti csatlakozó, negatív polaritás, 0-(-3) kV kimeneti feszültség, 500-600 μA kimeneti áram,
max. output áram 1mA, feszültség és áram monitor csatornánként, zaj a 10-1000 Hz között <20 mV, 1000
Hz felett <10 mV . A beszerzés magában foglalja az eszköz helyszínre szállítását . A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia
kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy
független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A
műszaki specifikációt a dokumentációban lévő műszaki leírás 3. része tartalmazza. Ajánlatkérő előírja,
hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A jótállás kötelezően
vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 24 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak
szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t
kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja , hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az áru konkrét típus
megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 Pótalkatrész biztosítására szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év) 5
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: DSSSD félvezető helyzetérzékeny szilícium detektor
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38341000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér
18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 7 db 49.5x49.5 mm2 aktív felületű helyzetérzékeny, teljesen kiürített rétegű, kétoldalasan (mindkét oldalon
32-szeresen) csíkozott Si (DSSSD) detektor, - 7 db 24.5x24.5 mm2 aktív felületű helyzetérzékeny, teljesen
kiürített rétegű, kétoldalasan (mindkét oldalon 24- szeresen) csíkozott Si (DSSSD) detektor. A fenti áruk a
vizsgálni tervezett magreakcióból kilépő elektronok, illetve pozitronok repülési irányának meghatározására
szolgálnak. A kutatásaink során a lehető legnagyobb szögfeloldás szükséges, ezért a helyzetérzékeny
DSSSD detektoroknak a lehető legjobb pozíciófeloldásúnak kell lennie. Két, különböző specifikációjú
DSSSD detektort tartalmazó detektor „réteget” tervezünk használni. A két típusú detektornál a csíkok
szélessége 1.5 mm ill. 1 mm, a tokozás mérete 60x70 mm ill. 40x90 mm, a csatlakozó mérete 2x34 pin (IDC,
90o) ill. 2x26 pin (IDC), a Si vastagság 500 mm ill. 300 mm. A beszerzés magában foglalja az eszközök
helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban
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 vonatkozó hivatkozás
csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az
Ajánlatkérő elfogad azzal/ azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek
szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén –
az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal
kell igazolni. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható
meg. A dokumentációban lévő műszaki leírás 4. része tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes
követelményeket. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 12 hónap.
A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására
figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban
fel kell tüntetni az áru konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér
18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 24 db, egyenként 32 csatornás jelformáló és -feldolgozó elektronika (multiplexer). A fenti áruk kifejezetten
a DSSSD helyzetérzékeny szilícium detektorok jeleinek formálására és feldolgozására szolgáló előerősítő
berendezések gyors jelformáló diszkriminátorral egybeépítve: 5.5 keV zajszint a Si detektorokhoz
(+0.064 keV/pF), időzítő erősítő: 22 ns integrálási időállandó, 100 ns differenciálási időállandó, a DSSSD
csatolófelületének megfelelő bemenet maximum kapacitása: 100 pF, multiplexelt kimenet, 750-800kHz /
adatbusz terhelhetőség, kimeneti feszültség: 0-8V . A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre
szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a
figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/
azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független,
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő előírja,
hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A dokumentációban lévő
műszaki leírás 5. része tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. A jótállás
kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 36 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult
az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100
%-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét
típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 Pótalkatrész biztosítására szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év) 5
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:

Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér
18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 1db VME keret 19"x 4U keret 8 darab aljzattal 160mm VME kártya számára, - 1 db 1-egység széles VME
6U VME Master VME
vezérlő, - 2 db 32 csatornás 1-egység széles VME 6U TDC egység, - 2 db 32 csatornás 1-egység széles
VME 6U ADC egység, - 3 db 16 csatornás 1-egység széles VME 6U CFD egység, - 1 db 24 csatornás 1egység széles VME 6U gyors jelerősítő, - 4 db LEMO input kábel adapter az ADC-khez az ADC egységeket
gyártó specifikációi szerint, - 4 db LEMO input kábel adapter a TDCk-hez a TDC egységeket gyártó
specifikációi szerint. A fenti áruk a sok-komponensű DSSSD detektorrendszerből származó igen nagyszámú
elektronikus jelek digitalizálására, koincidencia feltételeinek meghatározására és az adatok rögzítésére
szolgáló, sok egységből álló berendezés részei,. A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre
szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a
figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/
azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független,
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A
műszaki specifikációt a dokumentációban lévő műszaki leírás 6. része tartalmazza. Ajánlatkérő előírja,
hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A jótállás kötelezően
vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 24 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak
szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t
kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az áru konkrét típus
megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 Pótalkatrész biztosítására a szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év) 5
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.

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 196 - 442820
(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: LaBr3(Ce) detektorok gyártása és 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:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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
Hivatalos név: Canberra-Packard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76656086
Postai cím: Pannonhalmi Út 35/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: t.owczarek@cpce.net
Telefon: +36 205559273
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: 151476000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 160644000
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: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Feszültségosztó gyártása és 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:
2019/04/08 (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: Datalist Mérőrendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70088166
Postai cím: Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: info@datalist.hu
Telefon: +36 703289532
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: 926000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 944000
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: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Nagyfeszültségű tápegység gyártása és 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:
2019/04/08 (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: Datalist Mérőrendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70088166
Postai cím: Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: info@datalist.hu
Telefon: +36 703289532
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: 1986000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2277000

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: Rész száma: 4 Elnevezés: DSSSD félvezető helyzetérzékeny szilícium detektor
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 - 018512 (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
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika

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 - 018512 (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
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő
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:
2019/04/08 (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: Datalist Mérőrendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70088166
Postai cím: Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: info@datalist.hu
Telefon: +36 703289532
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: 12400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14660000
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:
Az eljárás során az alábbi ajánlattevők ajánlatai érkeztek még be:
Közbeszerzés 1. része: Gamma Műszaki Zártkörű Részvénytársaság, (1097 Budapest, Illatos út 9. )
adószám: 10923160243
Közbeszerzés 4. és 5. része: Datalist Mérőrendszerek Kft. (Budapest, Konkoly-Thege Út 29-33. 6.
épület, 140.) adószám: 262420192431121
Közbeszerzés 4. és 5. része tekintetében az eredménytelenség oka: Az eredménytelenség oka a
Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja, mert a benyújtott
egyetlen ajánlat meghaladja a – a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét.
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.§-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:
2019/05/13 (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)

MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (4658/2019)
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: MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48836074
Postai cím: József Attila Utca 65
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Roland
Telefon: +36 703350056
E-mail: ladanyi.roland@mirehu.hu
Fax: +36 46200177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mirehu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://mirehu.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
x 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: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyűjtőzsák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000002682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Gyűjtőzsák beszerzése”
Ajánlatkérő üveg-, szelektív-, zöld- ill. többlethulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák beszerzését kívánja
jelen beszerzés keretében megvalósítani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 88000000 (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: Gyűjtőzsák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Üveghulladék gyűjtésére szolgáló zsák:
Paraméterek:: 400x2x100x600
Vastagság: 40 mikron
Kivitel: felső részén nyitott PE zsák, Ingváll stancolással, egy oldali szőnyegnyomat (A felirat a mellékletben
meghatározva)
Alapanyag: natúr/natúros PE
Mennyiség: 200.000 db
Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák:
Paraméterek: 550mm*1080mm
Vastagság: 60 mikron
Kivitel: fehér, átlátszó, behúzó nélkül, logóval ellátva (logó mellékletben csatolva)
Alapanyag: natúr/natúros PE
Csomagolási rend: 25 db-ként összehajtva, nejlon zsákban 100-ként csomagolva
Mennyiség: 10.000 db
Szelektív hulladékgyűjtő zsák
Paraméterek: 600mm*1050mm+50mm
Vastagság: 25 mikron
Kivitel: sárga, átlátszó, behúzóval, fekete felirattal (felirat mellékletben csatolva)
Alapanyag: natúr/natúros PE
Csomagolási rend: rollnizva, 1 roll 10 db, csomagolása dobozonként 25 tekercs;
Mennyiség: 600.000 db
Zöldhulladék gyűjtésére szolgáló lebomló zsák:
Paraméterek: 600mm*1050mm+50mm
Vastagság: 25 mikron
Kivitel: zöld, átlátszó, behúzóval, felirattal (felirat mellékletben csatolva)

Alapanyag: lebomló
Csomagolási rend: rollnizva, 1 roll 10 db, csomagolása dobozonként 25 tekercs;
Mennyiség: 2.000.000db
Ajánlattevő szavatolja, hogy az általa szállított zsákok kifogástalan minőségűek, gyári hibáktól mentesek, és
megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6:123.§ban meghatározott előírásoknak, valamint a Közbeszerzési műszaki leírásában megjelölt követelményeknek,
és a szerződésben foglaltaknak.
A nyomon-követhetőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek az áru (termék) eredetét követhető módon
dokumentálva kell tudnia igazolni.
A beszerzendő termékek részletes leírása, illetve mennyisége a dokumentáció műszaki leírásában található.
A műszaki leírásban megadott mennyiségek 30% opciót tartalmaznak.
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.
(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: A műszaki leírásban megadott mennyiségek 30% opciót tartalmaznak.
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 részajánlattétel lehetőse nem biztosítható, tekintettel gazdasági, műszaki, minőségi a szerződés
teljesítésével kapcsolatos valamennyi feltétel figyelembe vételével ésszerűtlen lenne, tekintettel jelen
beszerzés egy egységet képez, egy típusú áru kerül beszerzésre. A részegységekre történő bontás nélkül
nagyobb árkedvezmény érhető el a piacon,ezáltal erősítve a közpénzek ésszerű felhasználását.
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: 2019 /S 009 - 016023
(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: Gyűjtőzsák beszerzése
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:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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
Hivatalos név: "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13711726
Postai cím: Hársfa Utca 4-8.
Város: Tiszalúc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3565
Ország: Magyarország
E-mail: info@sydnex.hu
Telefon: +36 309423903
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: 88000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88000000
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, székhelye, az ajánlat paraméterei:
1. Név: "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.
Székhelye: 3565 Tiszalúc, Hársfa Utca 4-8.
Adószám: 10470301-2-05
Értékelési szempont Ajánlat
1. Nettó ajánlati ár összesen 80 088 000,-Ft
2. Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: PARAINESIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 9081 Győrújbarát, Kákostó Utca 7.
Adószám: 11402657-2-08
Értékelési szempont Ajánlat
1. Nettó ajánlati ár összesen 94 059 200,-Ft
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. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
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:
2019/05/13 (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)

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (22136/2018)
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: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.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: állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
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: Mezőgazdaság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Almostrágya tároló és egyéb létesítmények építése
Hivatkozási szám: EKR000293062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45210000-2

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Almostrágya tároló és egyéb létesítmények kivitelezése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 387731065 (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: Almostrágya tároló és egyéb létesítmények építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45213240-7

Kiegészítő szójegyzék

45213241-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Mezőhegyes 0454/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
19. Almostrágya-tároló: Téglalap alakú, három oldalról zárt, északi oldalán nyitott U alakú műtárgy. A
körítőfalai 2,50 m magas T monolit vasbeton támfalak. A tároló fenéklemeze a támfalak talplemezei között
tömörítetttérbeton PE fólia terítésen, tömörített zúzottkő ágyazaton. Nettó alapterület: 2992,00 m2, bruttó
alapterület:3039,18 m2
21. 7500 m3-es hígfázis tároló: Kör alakú monolit vasbeton műtárgy. Fenéklemezét a terepszint alá
süllyesztik.A fenéklemez kerületén zsombot alakítanak ki, hogy a hígfázist teljesen ki lehessen szivattyúzni.
Nettóalapterület: 840,52 m2, bruttó alapterület: 886,00 m2. Fenéklemez szintje:-1,00 m. Homlokzat
magasság: 8,00 m
24. Szeparátor: Telepi áramellátás: 0, 4 Kv megtápláló mért vezeték kiépítés. 200 fm hosszan
Szamkamvezeték kiépítés
Közműkiváltás: 70 fm hosszan egy oldalon tokos műanyag cső beépítés, 120 fm hosszúságban 110 mm
KPE nyomócső építése 111 fm hosszan 160mm KPE nyomócső építése.
Útépítés: 1528 m2 útburkolat készítés
Az elvégzendő feladatok leírása az építész tervfejezet 42–52. oldalán található.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a
műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések) tartalmazzák.
(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 időtartama (hónap) 10
2 Jótállási biztosíték mértéke (%) 5
3 Előteljesített napok száma (naptári nap) 10
4 Késedelmi kötbér mértéke (%) 5
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:
.
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 125 - 283919
(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: Almostrágya tároló és egyéb létesítmények építése
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:
2018/11/09 (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: Fehér és Fehér Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56427293
Postai cím: Szőlő Körút 9
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
E-mail: feherkft@index.hu
Telefon: +36 309378457
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: 1094379502
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 387731065
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: térbeton építés:
Wolf System Kft. AF III.1.3) pontja M.1. alkalmasság, zsaluzási, betonacél-szerelési és betonozási
feladatok
Hercegh Sándor AF III.1.3) M2 szakember MV-ÉV felelős műszaki vezetés
Dancsó Csaba III.1.3) M2 szakember MV-É,MV-M és MV-VZ felelős műszaki vezetés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A hirdetmény kötelező tartalmi elemei a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szakasza szerint:
Az eljárás eredményes volt és összesen egy ajánlatot nyújtottak be.
Nyertes Ajánlattevő adószáma: 11049566-2-04
Ajánlattevő neve: Fehér és Fehér Útépítő Kft.
címe: 5900 Orosháza Szőlő Körút 9
adószáma: 11049566-2-04
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. §-ában
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:
2019/05/13 (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)

Pécsi Tudományegyetem (8347/2019)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weiszenburger Vivien
Telefon: +36 72501500
E-mail: weiszenburger.vivien@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.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: Központi költségvetési 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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: STORM upgrade beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000871192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38510000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
STORM upgrade beszerzése 1 db NIKON Ti2-E inverz Mikroszkóphoz a műszaki leírásban meghatározottak
szerint 12 hónap garanciával
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 78700000 (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: STORM upgrade beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János
Kutatóközpont 7624 Pécs, Ifjúság útja 20 c109-es labor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
STORM upgrade beszerzése 1 db NIKON Ti2-E inverz Mikroszkóphoz a műszaki leírásban meghatározottak
szerint 12 hónap garanciával..Az upgrade az eszköz következő részeit érinti: konflokális fej, lézer, objektívek,
piezo tárgyasztal, valamint kamera.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00030
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:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x 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: /S (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: STORM upgrade beszerzése
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:
2019/05/06 (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: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89140312
Postai cím: Drótos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@auroscience.hu
Telefon: +36 202650898
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12421391
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: 78700000

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:
Ajánlattevő neve, székhelye: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., 1031 Budapest, Drótos
Utca 1.
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483592241
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. § (3)
bekezdése 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:
2019/05/13 (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)
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 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytatott le.

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön (8304/2019)
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: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33153270
Postai cím: Pesti Barnabás u. 25. Utca 25
Város: Sopronkőhida
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9407
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/sopron
A felhasználói oldal címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/sopron
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
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszeripari termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001082182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15000000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszeripari termékek beszerzése a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön részére adásvételi szerződés
keretében, 9 részajánlattételi körben.
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között határidős, 12 hónapra hatályos adásvételi szerződés jön létre.
A megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi szükségletét fedezik azzal, hogy a termékenként előírt
mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő plusz 30 %kal eltérhet (azaz termékenként a teljes mennyiség legalább 100 %-a, legfeljebb 130 %-a kerül lehívásra), az
egységár és egyéb szerződéses feltételek módosítása nélkül.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 111486951 (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: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15131130-5

További tárgyak:

15131135-0

Kiegészítő szójegyzék

15131220-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
14 féle termék az alábbi mennyiségekben: 41295 kg
Terméktípusok:
1 Baromfi párizsi
2 Tavaszi zöldséges felvágott
3 Soproni felvágott
4 Zala felvágott
5 Víkend felvágott
6 Fokhagymás szelet/felvágott
7 Olasz felvágott
8 Gépsonka
9 Sertés virsli
10 Lecsókolbász
11 Sütőkolbász
12 Szárazkolbász
13 Füstölt kenyérszalonna
14 Kolozsvári szalonna

A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Füszért termékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15131000-5

További tárgyak:

15235000-4
15332200-6
15613380-5
15626000-2
15831000-2
15831600-8
15870000-7
15871100-5
15871273-8
15872200-3
15872400-5
15898000-9
15899000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
62 féle termék az alábbi mennyiségekben: 269730 db, 20265 kg, 2580 liter, 1735 üveg
Terméktípusok:
1. Babér levél
2. Barack íz
3. Bazsalikom
4. Citromlé
5. Chili alap
6. Diabetikus jam

7. Diópótló
8. Ecet
9. Egész bors
10. Erős Pista
11. Ételízesítő
12. Fahéj egész
13. Fokhagymakrém
14. Fűszer paprika csemege magyar
15. Gyümölcslé
16. Jam
17. Kakaópor
18. Sertéskonzerv, pástétom
19. Marhakonzerv, pástétom
20. Szárnyaskonzerv, pástétom
21. Sertéskonzerv, pástétom
22. Marhakonzerv, pástétom
23. Szárnyaskonzerv, pástétom
24. Halpástétom
25. Kristálycukor
26. Kömény őrölt
27. Körte befőtt
28. Lecsó
29. Majonéz
30. Majoranna
31. Mazsola
32. Meggy befőtt magozott
33. Méz
34. Mustár
35. Oregano
36. Őrölt bors
37. Őrölt fahéj
38. Őszibarack
39. Paradicsom püré
40. Porcukor
41. Puding por vaníliás
42. Puffasztott rizs
43. Rizs
44. Rozmaring (szárított)
46. Só
47. Sütőpor
48. Szaloncukor
49. Szárított élesztő
50. Szegfűszeg egész
51. Szerecsendió őrölt
52. Szezámmag
53. Szilva befőtt
54. Tárkony
55. Teafű
56. Vaníliás cukor
57. Ketchup
58. zabpehely (natúr)
59. mogyorókrém
60. Kapor (morzsolt)
61 Kukoricakeményítő
62 Édesítőszer
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Hüvelyesek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03212220-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 féle termék az alábbi mennyiségekben: 2905 kg
Terméktípusok:
1 Lencse lédig
2 Sárgaborsó lédig
3 Száraz bab (tarkabab)
4 Szójakocka
5 Szójapehely
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Liszt, búzadara
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15612100-2

További tárgyak:

15612210-6

Kiegészítő szójegyzék

15625000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 féle termék az alábbi mennyiségekben: 7550 kg
Terméktípusok:
1 Búzadara
2 Finomliszt
3 Zsemlemorzsa
4 Kukoricaliszt
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Mirelit áru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15221000-3

További tárgyak:
15331170-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
20 féle termék az alábbi mennyiségekben: 21590 kg
Terméktípusok:
1 Kukorica
2 Paraj
3 Tök gyalult, kaporral

4 Sóska
5 Karfiol
6 Hekk törzs
7 Mirelit szilvásgombóc
8 Brokkoli
9 Petrezselyemzöld
10 Kelbimbó
11 Zöldbab
12 Zöldborsó
13 Halrudacska
14 sárgarépa
15 Petrezselyemgyökér
16 zellerkocka
17 karalábékocka
18 hasábburgonya
19 fagyasztott röszti
20 burgonyakrokett
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Sütőipari termékek és finom pékáru
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15811000-6

További tárgyak:

15811100-7
15811200-8
15811300-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 féle termék az alábbi mennyiségekben: 407100 db
Terméktípusok:
1 Fehér kenyér
2 Kifli
3 Zsemle

4 Vaníliás mazsolás csiga
5 Túrós táska
6 Fonott kalács
7 Pudingos párna
8 Lekváros táska
9 Fahéjas csiga
10 Pogácsa
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Tej és tejtermékek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:

15511000-3
15512000-0
15544000-3
15545000-0
15550000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11 féle termék az alábbi mennyiségekben: 45050 db, 602 kg, 16940 l, 2600 doboz
Terméktípusok:
1 Tej
2 Tejföl
3 Túró
4 Trappista sajt
5 Tömlős sajt
6 Kockasajt
7 Kefir
8 Főzőtejszín
9 Görög joghurt
10 Gyümölcsjoghurt

11 Füstölt sajt
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Zöldségfélék, gyümölcsök, tojás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03142500-3

További tárgyak:

03221000-6
15300000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
25 féle termék az alábbi mennyiségekben: 23125 db, 41061 kg, 400 csomag
Terméktípusok:
1 Mák
2 Alma
3 Tojás (M méretű)
4 TV paprika
5 Paradicsom
6 Mandarin
7 Kivi
8 Hónapos retek
9 Újhagyma 5 db/cs
10 Sampion gomba
11 Burgonya
12 fejes káposzta (fehér)
13 kelkáposzta
14 fokhagyma
15 petrezselyemgyökér
16 sárgarépa
17 vöröshagyma
19 csemege uborka
20 savanyú káposzta
21 vegyes vágott savanyúság

22 lilahagyma
23 szívsaláta
24 narancs
25 banán
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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: Zsiradékok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 féle termék az alábbi mennyiségekben: 60000 db, 110 kg, 10000 l
Terméktípusok:
1 Margarin kocka
2 Sertészsír
3 Étolaj
4 Mini margarin
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, specifikációját, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a
dokumentáció (Kereskedelmi ajánlat – árazatlan költségvetés) tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő
rendszer karakterkorlátozására is.
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.
(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: A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a
felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 30 %-kal eltérhet.
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 247 - 567952
(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: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk
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:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (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: 5

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28910500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28806250
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: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Füszért 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:
2019/04/29 (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: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72045691
Postai cím: Kardos István Utca 1586/1

Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: naturrost@invitel.hu
Telefon: +36 24367017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24367019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24465274
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19456235
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: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Hüvelyesek
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:
2019/04/29 (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: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72045691
Postai cím: Kardos István Utca 1586/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: naturrost@invitel.hu
Telefon: +36 24367017

Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24367019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 936700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 871972
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: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Liszt, búzadara
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:
2019/04/29 (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: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72045691
Postai cím: Kardos István Utca 1586/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: naturrost@invitel.hu
Telefon: +36 24367017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24367019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 737700

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 916370
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: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Mirelit áru
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:
2019/04/30 (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: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55214902
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu
Telefon: +36 304868111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29552374
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3214700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4690100
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: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Sütőipari termékek és finom pékáru
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:
2019/04/24 (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: Zalaco Sütőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59566742
Postai cím: Kaszaházi Út 34.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@zalaco.hu
Telefon: +36 203297855
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: 36548300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35691500
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: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Tej és tejtermékek
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:
2019/04/30 (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: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8105640
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8772128
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: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Zöldségfélék, gyümölcsök, tojás
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:
2019/04/24 (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: Horváth Gazda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59580195
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 6
Város: Nemetfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8918
Ország: Magyarország
E-mail: peter@horvathgazda.hu
Telefon: +36 703815848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92363052
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6580078
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9236328
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: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Zsiradékok
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:
2019/04/29 (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: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72045691
Postai cím: Kardos István Utca 1586/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: naturrost@invitel.hu
Telefon: +36 24367017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24367019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4808500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3046068
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:
I. Ajánlattevők adatai:
1./
Ajánlattevő neve: FERROSÜT Sütő- és Édesipari Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely Jáki Út 6.
Adószám: 11303754-2-18
Rész neve: Sütőipari termékek és finom pékáru (6)
2./
Ajánlattevő neve: Funkció Kft.
Székhelye: 9232 Darnózseli Fő Út 94.

Adószám: 10697922-2-08
Rész neve: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk (1)
3./
Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft.
Székhelye: 6645 Felgyő II. Kerület 80.
Adószám: 11399531-2-06
Rész neve: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk (1)
4./
Ajánlattevő neve: Horváth Gazda Kft.
Székhelye: 8918 Németfalu Kossuth Lajos Utca 6.
Adószám: 11695349-2-20
Rész neve: Zöldségfélék, gyümölcsök, tojás (8)
5./
Ajánlattevő neve: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1052 Budapest Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Adószám: 11469012-2-41
Rész neve: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk (1), Füszért termékek (2), Hüvelyesek (3) Liszt,
búzadara (4), Mirelit áru (5), Tej és tejtermékek (7), Zsiradékok (9)
6./
Ajánlattevő neve: Immofix Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1192 Budapest Bajza köz 6.
Adószám: 13528393-2-43
Rész neve: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk (1), Füszért termékek (2), Hüvelyesek (3), Liszt,
búzadara (4), Mirelit áru (5), Tej és tejtermékek (7), Zsiradékok (9)
7./
Ajánlattevő neve: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2220 Vecsés Ecseri Út 0127/15/A.
Adószám: 10828694-2-13
Rész neve: Mirelit áru (5), Tej és tejtermékek (7)
8./
Ajánlattevő neve: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kardos István Utca 1586/1.
Adószám: 10957587-2-13
Rész neve: Füszért termékek (2), Hüvelyesek (3), Liszt, búzadara (4), Zsiradékok (9)
9./
Ajánlattevő neve: Székely és Társa Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok Batthyány Utca 32.
Adószám: 13546849-2-16
Rész neve: Felvágottak, töltelékáruk, füstölt áruk (1)
10./
Ajánlattevő neve: Zalaco Sütőipari Zrt.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Kaszaházi Út 34.
Adószám: 12500909-2-20
Rész neve: Sütőipari termékek és finom pékáru (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: 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:
2019/05/13 (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)

Szegedi Tudományegyetem (8508/2019)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.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: Központi költségvetési 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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszerek beszerzése I.
Hivatkozási szám: EKR000267742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33696500-0

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 496785330 (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: GINOP-2.3.2-15-2016-00032 KSZ (1-261. részek)
Rész száma: 261
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-15-2016-00032 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbi
termékkategóriákban:
− általános vegyszerek 65 féle tétel / rész,
− speciális reagensek 134 féle tétel / rész,
− laboratóriumi fogyóeszközök 62 féle tétel / rész,
összesen 261 féle tétel / rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre,
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 25.201.571.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00032
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-15-2016-00032 számú, „A sejtek fehérjeháztartását szabályozó folyamatok vizsgálata újszerű
genetikai és proteomikai módszerekkel” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.3.2-2016-00015 KSZ (262-488. részek)
Rész száma: 227
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Korányi Fasor 8-10., 6726 Szeged,
Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-2016-00015 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 227
féle tétel / rész, különösen vegyszerek, reagensek, oldatok, pipetták, üvegáruk és egyéb fogyóeszközök.
Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy
valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként, azaz
tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 58.593.223.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-2016-00015
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-2016-00015, „Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek (bőr, béltraktus)
gyulladásos és immunológiai betegségeiben” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.3.2-2016-00018 KSZ (489-544. részek)
Rész száma: 56
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi
Tanszék, 6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-2016-00018 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 56
féle tétel / rész, így különösen elektrofiziológiai kísérletekhez szükséges anyagok, pengék, tűk, fecskendők,
pipetták, üvegáruk. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy
részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 3 520 817 Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-2016-00018
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-2016-00018, „Új idegsejt típusok azonosítása és funkcionális jellemzése az ember és a
rágcsálók agykérgében” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.3.2-2016-00034 KSZ (545-1813. részek)
Rész száma: 1269
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK Biokémiai intézet, 6720, Szeged, Dóm tér 9.,
6725 Szeged, Semmelweis u. 1., 6720 Szeged, Aradi Vt. 1., 6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-2016-00034 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbi
termékkörökben:
− Vegyszer 723 féle tétel / rész,
− Fogyóanyag 546 féle tétel / rész,
összesen 1269 féle tétel / rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre,
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 160 754 713 Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-2016-00034
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-2016-00034, „Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekulárisa biológiai alapjai:
terápiás kísérletek kinureninekkel” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.3.2-2016-00035 KSZ (1814-2099. részek)
Rész száma: 286
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-2016-00035 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen
286 féle tétel / rész, így különösen sejttenyészethez szükséges minták, és fogyóanyagok, reagensek,
oldatok, pipetták, üvegáruk. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre,
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses

ár) alapján legfeljebb, nettó 51.652.627.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-2016-00035
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-2016-00035, „Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa” elnevezésű
projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.3.2-2016-00036 KSZ (2100-2271. részek)
Rész száma: 172
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-2016-00036 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbi
termékkörökben:
− Biokémia speciális vegyszerek 35 féle tétel / rész,
− Biokémia laboratóriumi fogyóeszközök 18 féle tétel / rész,
− SZTE TTIK Optikai Tanszék 53 féle tétel / rész,
− SZTE GYTK 18 féle tétel / rész,
− ÁOK Anatómia 4 féle tétel / rész,
− Optika kvantum 44 féle tétel / rész,
összesen 172 féle tétel / rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre,
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 18.067.754.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,

adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-2016-00036
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-2016-00036, „Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az életés anyagtudományi kutatásokban” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.3.2-2016-00038 KSZ (2272-3085. részek)
Rész száma: 814
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Dóm tér 7-8.10., 6720 Szeged, Eötvös
u. 6., 6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1., 6726 Szeged, Közép fasor 52., 6725 Szeged Tisza Lajos
krt.113.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.3.2-2016-00038 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbi
termékkörökben:
− Vegyszerek, gázok 173 féle tétel / rész,
− Általános és speciális vegyszerek 225 féle tétel / rész,
− Laboratóriumi fogyóeszközök 342 féle tétel / rész,
− Biológia 74 féle tétel / rész,
összesen 814 féle tétel / rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre,
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 101.434.252.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-2016-00038
II.2.14) További információ:
GINOP-2.3.2-2016-00038, „Intelligens fémvegyületek” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.2.1-15-2016-00023 KSZ (3086-3126. részek)
Rész száma: 41
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.2.1-15-2016-00023 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 41
féle tétel / rész, így különösen vegyszerek, HPLC kolonnák, egyéb fogyóeszközök. Ajánlattevő döntési
kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtjae ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti
értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 8.434.142.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00023
II.2.14) További információ:
GINOP-2.2.1-15-2016-00023, „Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat
biztosító infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.2.1-15-2016-00007 KSZ (3127-3727. részek)

Rész száma: 601
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Eötvös u. 6., 6720 Szeged Somogyi u. 4.,
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – GINOP-2.2.1-15-2016-00007 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, , az alábbi
termékkörökben:
− Bőrklinika Immun 50 féle tétel / rész,
− Farmakognóziai Intéze 102 féle tétel / rész,
− Gyógyszertechnológia-Gyógynöv 100 féle tétel / rész,
− Gyógyszertechnológia-36 féle tétel / rész,
− Gyógyszertechnológia-Protein 313 féle tétel / rész,
összesen 601 féle tétel / rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre,
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását
részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 53.754.863.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00007
II.2.14) További információ:
GINOP-2.2.1-15-2016-00007, „A Richter Gedeon Nyrt., a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett
innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 KSZ (3728-3771. részek)
Rész száma: 44
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:

33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Dóm tér 7., 6720 Szeged, Rerrich Béla
tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – EFOP-3.6.2-16-2017-00005 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 44 féle
tétel / rész, így különösen vegyszerek, műanyagáruk, üvegáruk, lombikok, egyéb fogyóeszközök.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 7.482.082.- Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005
II.2.14) További információ:
EFOP-3.6.2-16-2017-00005, Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben
és biológiai rendszerekben” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00009 KSZ (3772-3816. részek)
Rész száma: 45
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24300000-7

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Somogyi Béla utca 4., 6720 Szeged,
Eötvös u 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére – I.” – EFOP-3.6.2-16-2017-00009 keretszerződés
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt vegyszerekkel és
laboratóriumi fogyóeszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen
45 féle tétel / rész, így különösen kitek, pipetták, üvegáruk, műanyagáruk, vegyszerek, reagnsek, egyéb
fogyóeszközök.
A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és fogyóeszköz
féleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses
ár) alapján legfeljebb, nettó 7 889 286 Ft keretösszeg mértékéig. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok)
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekrem/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267742018/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező ártáblázat tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00009
II.2.14) További információ:
EFOP-3.6.2-16-2017-00009, „HECRIN hálózat fejlesztése” elnevezésű projekt
A felhívás VI.3) pontja szerint.
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 149 - 340793
(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: 1KM_GINOP_232_15_2016_00032 Rész száma: 261 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-15-2016-00032 KSZ (1-261. részek)

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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 17 (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: 19
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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 kkv nem
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20940876
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: order@genetica.hu
Telefon: +36 301942129
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: LifeTechnologies MO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76989483
Postai cím: Hermina Út 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: huorders@thermofisher.com
Telefon: +36 308260207
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57126863
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@kvalitex.hu
Telefon: +36 13404700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13398274
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Sigma-Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40367794
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com
Telefon: +36 14638165
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: 25201571
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25201571
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: A 2KM_GINOP_232 2016_00015 Rész száma: 227 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-2016-00015 KSZ (262-488. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 15
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13 (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: 15
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu

Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20940876
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: order@genetica.hu
Telefon: +36 301942129
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ATGandCo Biotechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61790854
Postai cím: Kissori Út 16
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: info@atgandco.hu
Telefon: +36 304276251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu

Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57126863
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@kvalitex.hu
Telefon: +36 13404700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13398274
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83522693
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kemia@merck.hu
Telefon: +36 14638100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu

Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: Sigma-Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40367794
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com
Telefon: +36 14638165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58593223
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58593223
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: 3KM_GINOP_232_15_2016_00018_ Rész száma: 56 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-2016-00018 KSZ (489-544. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (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: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83522693
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kemia@merck.hu
Telefon: +36 14638100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3520817
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3520817
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: 4KM_GINOP_232_15_2016_00034_ Rész száma: 1269 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-2016-00034 KSZ (545-1813. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 16
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 15 (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: 16
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár

NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20940876
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: order@genetica.hu
Telefon: +36 301942129
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57126863
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@kvalitex.hu
Telefon: +36 13404700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13398274
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: Sigma-Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40367794
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com
Telefon: +36 14638165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 160754713
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 160754713
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: 5KM_GINOP_232_15_2016_00035 Rész száma: 286 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-2016-00035 KSZ (1814-2099. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13 (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: 14
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20940876
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: order@genetica.hu
Telefon: +36 301942129
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu

Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ATGandCo Biotechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61790854
Postai cím: Kissori Út 16
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: info@atgandco.hu
Telefon: +36 304276251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57126863
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@kvalitex.hu
Telefon: +36 13404700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13398274
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu

Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51652627
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51652627
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: 6KM_GINOP_232_15_2016_00036 Rész száma: 172 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-2016-00036 KSZ (2100-2271. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 15
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13 (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: 15
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Sigma-Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40367794
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com
Telefon: +36 14638165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18067754
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18067754
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: 7KM_GINOP_232_15_2016_00038 Rész száma: 814 Elnevezés:
GINOP-2.3.2-2016-00038 KSZ (2272-3085. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13 (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: 14
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.

Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: Sigma-Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40367794
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com
Telefon: +36 14638165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83522693
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kemia@merck.hu
Telefon: +36 14638100
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: 101434252
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101434252
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: 8KM_GINOP-221_15_2016_00023 Rész száma: 41 Elnevezés:
GINOP-2.2.1-15-2016-00023 KSZ (3086-3126. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország

E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8434142
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8434142
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: 9KM_GINOP_221_15_2016_00007 Rész száma: 601 Elnevezés:
GINOP-2.2.1-15-2016-00007 KSZ (3127-3727. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13 (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: 14
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751

A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426
Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: Sigma-Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40367794
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com
Telefon: +36 14638165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83522693
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kemia@merck.hu
Telefon: +36 14638100
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: 53754863
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53754863
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: 10KM_EFOP_362_16_2017_00005 Rész száma: 44 Elnevezés:
EFOP-3.6.2-16-2017-00005 KSZ (3728-3771. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (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: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59406426

Postai cím: Öv Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13642006
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83522693
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kemia@merck.hu
Telefon: +36 14638100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7482082
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7482082
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: 11KM_EFOP_362_16_2017_00009_ Rész száma: 45 Elnevezés:
EFOP-3.6.2-16-2017-00009 KSZ (3772-3816. részek)
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:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (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: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10940402
Postai cím: Fertő Sor 7
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: monika.palinkas@gbo.com
Telefon: +36 309646692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96213198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Molar Chemicals Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26861414
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314

Ország: Magyarország
E-mail: horvath.csilla@molar.hu
Telefon: +36 24257100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673236
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62599751
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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 kkv nem
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034

Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83522693
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kemia@merck.hu
Telefon: +36 14638100
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: 7889286
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7889286
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:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
b) A V.2.3) pontok tartalmazzák.
c)
ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(1116 Budapest, Fehérvári Út
132-144, adószám: 10971527243) Rész: 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
ATGandCo Biotechnológiai Kft.(6782 Mórahalom, Kissori Út 16, adószám: 22952170206) Rész: 2.,
5.,
Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári Krt. 62., adószám: 10363573206)
Rész: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 11.,
BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság(1141 Budapest, Öv Utca
43, adószám: 11838658242) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10.,
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(2100 Gödöllő, Rigó Utca
20., adószám: 12122066213) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11.,
Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság(1027 Budapest, Ganz Utca 16,
adószám: 10658415241) Rész: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9.,
Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(1082 Budapest, Futó Utca
47-53., adószám: 13058199242) Rész: 1., 4., 5., 6., 9.,
Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1119 Budapest , Andor
Utca 47-49., adószám: 12266788243) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11.,

BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33, adószám: 13547620213) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság(1036 Budapest, Dereglye Utca 2., adószám:
10429879241) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11.,
GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság(2310 Szigetszentmiklós,
Gyári Út 33, adószám: 24765442213) Rész: 1., 2., 4., 5., 11.,
GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.(9200 Mosonmagyaróvár, Fertő Sor 7, adószám:
10256408208) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.(1136 Budapest, Pannónia Utca 11., adószám:
10870880241) Rész: 1., 2., 4., 5., 7.,
LifeTechnologies MO Kft.(1146 Budapest, Hermina Út 17, adószám: 11870120242) Rész: 1.,
Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 6-10., adószám: 10587287244) Rész: 1., 2., 3., 7., 9., 10., 11.,
Molar Chemicals Kft.(2314 Halásztelek, Árpád Utca 1., adószám: 10886713213) Rész: 1., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 11.,
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1163 Budapest, Kőszál Utca
6., adószám: 12395152242) Rész: 1., 3., 4., 6., 10.,
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.(2040 Budaörs, Edison Utca 1,
adószám: 12176780244) Rész: 1., 2., 6.,
Sigma-Aldrich Kft.(1117 Budapest, Október huszonharmadika Utca 6-10., adószám: 10836660243)
Rész: 1., 2., 4., 6., 7., 9.,
VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Simon László U. 4., adószám:
10650400209) Rész: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
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. §
rendelkezései 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:
2019/05/13 (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)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8207/2019)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.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
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: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000885292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71220000-6

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház
rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához
szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési
és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői
feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 445000000 (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: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház
rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához
szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési
és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői
feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Jelenlegi alapterületek: Petőfi Színház épülete: 4385,37 m2; volt Zeneiskola épülete: 849,6 m2, volt
Turistaszálló épülete: 703,82 m2; összesen: 5938,79 m2
A rekonstrukció és bővítés során a színpadtechnológia is fejlesztésre kerül: zenekari árok; nézőtér;
alsógépészet, dobforgó színpad, személyi és utca süllyesztő; felsőgépészet, díszlethúzó: kb. 20 db,
ponthúzó: 48 db, mozgatható világítástartók, összesen 453 db férőhely kerül kialakításra.
A tervezéssel érintett ingatlanok főbb adatai:
Veszprém, Óvári Ferenc út 2.; 5038. hrsz.:
- funkció: kulturális intézmény (Petőfi Színház);
- telek alapterülete: 1269 m2;
- beépítettség: 1039 m2
Veszprém, Óvári Ferenc út 5037/2. hrsz.:
- funkció: közterület (jelenleg beépítetlen);
- telek alapterülete: 359 m2
Veszprém, Megyeház tér 2.; 5037/1. hrsz.:
- funkció: vegyes (Bakony társasház, korábbi Korona-szálló);
- telek alapterülete: 2306 m2;
- beépítettség: 1467 m2
Veszprém, 5041. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 1 ha 2002 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” nagy része helyezkedik el rajta)

Veszprém, 5042. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 2925 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” kisebb része helyezkedik el rajta)
Veszprém, Óvári Ferenc út 1.; 112. hrsz.:
- funkció: intézmény (régi Zeneiskola, turistaszálló);
- telek alapterülete: 1423 m2;
- beépítettség: 848 m2
Veszprém, Szeglethy József utca 4.; 121. hrsz.:
- funkció: intézmény;
- telek alapterülete: 1222 m2;
- beépítettség: 567 m2
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
a) Épületek felmérése (felmérési terv készítése), pontosított adatok digitalizálása, engedélyezési terv
előkészítése a megrendelő által biztosított vázlatterv (RMT) alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti
koncepcióval, telekalakításhoz szükséges geodéziai munkarésszel, továbbá a korábbi Korona-szállót
(5037/1. hrsz-ú ingatlan) érintő társasház alapító okirat módosításához szükséges geodéziai munkarészek
elkészítése: a szerződés megkötését követő 20 munkanap.
b) Bontási, építési, örökségvédelmi és szakági engedélyezési tervdokumentáció, az engedélyezési
tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása, valamint a telekalakítási változási
vázrajz elkészítése: az a) pontban foglalt feladat teljesítését követő: 40 munkanap.
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése: a b) pont szerinti feladat
teljesítését követő 120 munkanap.
d) A használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőzően a megépített épületek felmérése,
megvalósulási terv elkészítése és az épületfeltüntetési vázrajz elkészítése.
e) Megbízottként a szükséges engedélyek (hatósági, közműszolgáltatói) tényleges beszerzése.
f) Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek
érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
g) Egyéb feladatok: Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére
vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt.
Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása.
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján
megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve
megvalósulási terv).
(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 felhívás III.1.3. M.2. a) pontja szerinti szakember többlet szakmai
tapasztalata (max. 8 db) 5
2 a felhívás III.1.3. M.2. b) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) 5
3 a felhívás III.1.3. M.2. c) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db)
(db) 5
4 a felhívás III.1.3. M.2. d) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db)
(db) 5
5 a felhívás III.1.3. M.2. e) pontja szerinti szakember (Műemlékvédelmi szakmérnök vagy vezető
restaurátor szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
6 a felhívás III.1.3. M.2. f) pontja szerinti szakember (Informatikai és gyengeáramú tervező
szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
7 a felhívás III.1.3. M.2. g) pontja szerinti szakember (Építésügyi tűzvédelmi tervező (TUÉ)
szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
8 a felhívás III.1.3. M.2. h) pontja szerinti szakember (Organizációs folyamatokat tervező
szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
9 a felhívás III.1.3. M.2. i) pontja szerinti szakember (Költségvetés, költségbecslés készítő
szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
10 a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke –
feladatkosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) 15
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 II.2.7) pontban megadott időtartam a II.2.4 pontban megadott munkanapok összesített időtartama. A
szerződés teljes időtartama az ahhoz kapcsolódó építési beruházás pontos időszükséglete ismeretének
hiányában előre nem határozható meg. A II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a
hirdetményfeladási rendszer kitöltési szabályai miatt került 1 HUF rögzítésre.
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 218 - 499374
(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: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
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:
2019/04/18 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91702692
Postai cím: Ezerjó Utca 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14872609
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: 445000000
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: szakági tervezési
feladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lublói Utca 2., adószám:
10569731241) és TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyen (9011 Győr Ezerjó,
utca, adószám: 24084794208) közös ajánlattevők
ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.,
adószám: 13098030-2-13) és SZENES DESIGN STÚDIO belsőépítészeti és Kereskedelmi Bt. (1026
Budapest, Virág árok 6. B. ép., adószám: 28552455241) közös ajánlattevők,

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. alagsor 1.,
adószám: 13079909243)
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.§
rendelkezései 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:
2019/05/13 (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)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8069/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.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/EKR000521172019/
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/EKR000521172019/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.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
Vasúti szolgáltatások
x 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: Autóbusz és trolibusz járműüvegek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000521172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39299200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés autóbuszok és trolibuszok járműüvegeinek beszerzésére
1. rész: Autóbuszok és trolibuszok szélvédőinek beszerzése
2. rész: Mercedes járműüvegek beszerzése
3. rész: Solaris járműüvegek beszerzése
4. rész: IK127 V2 és Modulo M108D járműüvegek beszerzése
5. rész: Karsan járműüvegek beszerzése
6. rész: Volvo járműüvegek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 4431 db/36 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szerepelő
mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, tapasztalati
mennyiségek, melyek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához
kerültek megadásra. A szerződés keretében megrendelt mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól
eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő
szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
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: Autóbuszok és trolibuszok szélvédőinek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39299200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Trolibusz: 1101 Bp. Pongrác út 6, áruátvétel: Zách utca 8.
Kelenföld: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
Cinkota: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
Dél-pest: 1194 Bp. Méta u. 39.
Óbuda: 1037 Bp. Pomázi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autóbuszok, trolibuszok szélvédőinek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 385 db/ 12 hónap, 1 155 db/36 hónap
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati
árak táblázata tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek
minősülnek, az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 21.§ és 22.§ -ban leírtak
szerint az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat:
- meg kell adni a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
rajzszámát, meg kell adni, hogy a megajánlott termék járműgyártói, első beépítésű vagy helyettesítő termék,
csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat,
- „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára kötelezett termékek esetében fel kell tüntetni a jóváhagyási jel
használatára vonatkozó engedélyek számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
- a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a
keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott
tételeket szállítja;
- a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
- vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
- a vállalt jótállási határidőről (legalább az átvételétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül) és
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész
visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges
tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

- az ajánlatkérő honlapján található:
o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/
adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/első beépítésű alkatrészek megajánlása (Ft) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Módszerek: 1.szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár (ÁFA nélkül Ft/12 hónap) a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Mercedes járműüvegek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39299200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Trolibusz: 1101 Bp. Pongrác út 6, áruátvétel: Zách utca 8.
Kelenföld: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
Cinkota: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
Dél-pest: 1194 Bp. Méta u. 39.
Óbuda: 1037 Bp. Pomázi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mercedes gyártmányú autóbuszok járműüvegeinek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 172 db/12 hónap; 516 db/36 hónap
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati
árak táblázata tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek
minősülnek, az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 21.§ és 22.§ -ban leírtak
szerint az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat:
- meg kell adni a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
rajzszámát, meg kell adni, hogy a megajánlott termék járműgyártói, első beépítésű vagy helyettesítő termék,
csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat,
- „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára kötelezett termékek esetében fel kell tüntetni a jóváhagyási jel
használatára vonatkozó engedélyek számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
- a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a
keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott
tételeket szállítja;
- a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
- vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
- a vállalt jótállási határidőről (legalább az átvételétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül) és
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész
visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges
tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján található:
o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/
adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/első beépítésű alkatrészek megajánlása (Ft) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Módszerek: 1.szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár (ÁFA nélkül Ft/12 hónap) a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Solaris járműüvegek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39299200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi telephelye.
BKV Zrt. T100 raktár 1101 Bp. Pongrác út 6. (áruátvétel helye: 1101. Bp. Zách u. 8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Solaris gyártmányú trolibuszok járműüvegeinek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 47 db/12 hónap; 141 db/36 hónap
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati
árak táblázata tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek
minősülnek, az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 21.§ és 22.§ -ban leírtak
szerint az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat:

- meg kell adni a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
rajzszámát, meg kell adni, hogy a megajánlott termék járműgyártói, első beépítésű vagy helyettesítő termék,
csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat,
- „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára kötelezett termékek esetében fel kell tüntetni a jóváhagyási jel
használatára vonatkozó engedélyek számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
- a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a
keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott
tételeket szállítja;
- a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
- vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
- a vállalt jótállási határidőről (legalább az átvételétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül) és
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész
visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges
tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján található:
o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/
adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/első beépítésű alkatrészek megajánlása (Ft) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Módszerek: 1.szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár (ÁFA nélkül Ft/12 hónap) a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: IK127 V2 és Modulo M108D járműüvegek beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39299200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Trolibusz: 1101 Bp. Pongrác út 6, áruátvétel: Zách utca 8.
Kelenföld: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
Cinkota: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
Dél-pest: 1194 Bp. Méta u. 39.
Óbuda: 1037 Bp. Pomázi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IK127 V2 és Modulo M108D típusú autóbuszok járműüvegeinek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 66 db/12 hónap; 198 db/36 hónap
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati
árak táblázata tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek
minősülnek, az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 21.§ és 22.§ -ban leírtak
szerint az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat:
- meg kell adni a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
rajzszámát, meg kell adni, hogy a megajánlott termék járműgyártói, első beépítésű vagy helyettesítő termék,
csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat,
- „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára kötelezett termékek esetében fel kell tüntetni a jóváhagyási jel
használatára vonatkozó engedélyek számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
- a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a
keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott
tételeket szállítja;
- a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
- vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;

- a vállalt jótállási határidőről (legalább az átvételétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül) és
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész
visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges
tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján található:
o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/
adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/első beépítésű alkatrészek megajánlása (Ft) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Módszerek: 1.szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár (ÁFA nélkül Ft/12 hónap) a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Karsan járműüvegek beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39299200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi telephelye.
BKV Zrt. K410 raktár 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karsan gyártmányú autóbuszok járműüvegeinek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 51 db/12 hónap; 153 db/36 hónap
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati
árak táblázata tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek
minősülnek, az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 21.§ és 22.§ -ban leírtak
szerint az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat:
- meg kell adni a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
rajzszámát, meg kell adni, hogy a megajánlott termék járműgyártói, első beépítésű vagy helyettesítő termék,
csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat,
- „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára kötelezett termékek esetében fel kell tüntetni a jóváhagyási jel
használatára vonatkozó engedélyek számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
- a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a
keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott
tételeket szállítja;
- a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
- vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
- a vállalt jótállási határidőről (legalább az átvételétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül) és
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész
visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges
tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján található:
o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/
adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
követelményeit

(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/első beépítésű alkatrészek megajánlása (Ft) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Módszerek: 1.szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár (ÁFA nélkül Ft/12 hónap) a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Volvo járműüvegek beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39299200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Trolibusz: 1101 Bp. Pongrác út 6, áruátvétel: Zách utca 8.
Kelenföld: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
Cinkota: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
Dél-pest: 1194 Bp. Méta u. 39.

Óbuda: 1037 Bp. Pomázi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VOLVO gyártmányú autóbuszok járműüvegeinek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 756 db/12 hónap; 2 268 db/36 hónap
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati
árak táblázata tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek
minősülnek, az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 21.§ és 22.§ -ban leírtak
szerint az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat:
- meg kell adni a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
rajzszámát, meg kell adni, hogy a megajánlott termék járműgyártói, első beépítésű vagy helyettesítő termék,
csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat,
- „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára kötelezett termékek esetében fel kell tüntetni a jóváhagyási jel
használatára vonatkozó engedélyek számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
- a termékeket a meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a
keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott
tételeket szállítja;
- a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
- vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
- a vállalt jótállási határidőről (legalább az átvételétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül) és
hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész
visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges
tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján található:
o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/
adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/első beépítésű alkatrészek megajánlása (Ft) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Módszerek: 1.szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár (ÁFA nélkül Ft/12 hónap) a legalacsonyabb.
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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a
6. § (1)-(2) bekezdéseire is.)
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §

(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. § és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia,
illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § és 16. §-aira is.)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia azzal.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése értelmében az 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.
Ajánlatkérő alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64.
§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére
vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1. Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia
kell a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 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. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása
esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.
Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző
működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak
szerint kell eljárni.
- 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, amely(ek)nek 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 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.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak
minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
elérte a(z)
1. rész esetén a 100 000 000 forintot;
2. részesetén a 45 000 000 forintot;
3. rész esetén a 6 000 000 forintot;
4. rész esetén a 3 400 000 forintot;
5. rész esetén az 5 000 000 forintot;
6. rész esetén 120 000 000 forintot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD
benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére
vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni
kell 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. Az
okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1.Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján
ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya
és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél
megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónap során teljesített összesen legalább a(z)
1. rész esetén 192 db
2. rész esetén 129 db
3. rész esetén 35 db
4. rész esetén 49 db
5. rész esetén 38 db
6. rész esetén 560 db
N2, N3 vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó üvegek szállítására vonatkozó
referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és 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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér: minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel érintett vételár 2 %-a, de legfeljebb
30 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett vételár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett vételár 30%-a.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek a teljesített szolgáltatásért 12 hónap jótállást kell vállalnia kilométer korlátozás nélkül,
a közbeszerzési dokumentumokban és szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése
szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet
alapítását.
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:
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
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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 nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
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.1.6) 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: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: az ajánlatok bontása az EKR
rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait
a Kbt. 68. § (1), (1b)-(1c) bekezdései, valamint 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az eljárás eredményeként részenként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján
rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra.
Keretösszeg = [Ajánlati összár / 12 (hónap)] * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban
az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre,
melyben következők szerint kerül rögzítésre a keretösszeg:
Keretösszeg = az adott részekre vonatkozó Ajánlati összárak összege / 12 * szerződés időbeli
hatálya (hónap).
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
4. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási
idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakról
a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakról.
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapot hoz létre.
8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, amennyiben bármely az ajánlatban csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű
fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés
második mondatára figyelemmel.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra (lsd részletesen
az útmutatóban).
13. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei
(különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletre) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
14. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
15. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további
részleteket az útmutató tartalmazza.
18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 40. § (1)
bekezdése alapján– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
20. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (00101)
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.§ (2)(7) bekezdése 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:
2019/05/13 (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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8223/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
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/EKR000552132019/
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/EKR000552132019/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.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
Vasúti szolgáltatások
x 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: Hegesztési anyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000552132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44315100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés Hegesztés-, és forrasztástechnikai eszközök és anyagok beszerzésére, 48
hónapos időtartamra, tervezetten 11 742 mennyiségi egység/12 hónap mennyiségben
Az ártáblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében
beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell
benyújtania ajánlatát.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 367000000 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: Hegesztési anyagok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44315100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hegesztés-, és forrasztástechnikai eszközök és anyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében
Tapasztalati mennyiség: 11 742 mennyiségi egység/12 hónap
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát
képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés
módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázat
tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:
- a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött
kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését
igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak, valamint az ajánlatkérő Minőségirányítási-,
Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének követelményeinek (www.bkv.hu/iso
iranyitasi rendszerek iso) megismeréséről arról, hogy azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró
munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is
ismertetik.
- a szerződés teljesítése során törekednek a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a
környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
- hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szállítási határidő (5-10 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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: 367000000 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
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek a szerződés hatályát – változatlan
feltételek mellett – közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződésben meghatározott
keretösszeg eléréséig.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10.
Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.
A módszer ismertetése az útmutatóban történik.
A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta
és az eljárásban nem biztosítja.
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 (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a
Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltakra.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a
6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek
hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az 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.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével
csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági
követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetekre vagy személyekre vonatkozó EEKD-kat is
benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia
kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 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 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az
előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását
megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak
szerint kell eljárni.
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, amely(ek)nek 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 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. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen
a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 285 millió forintot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak kezdete után
kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD
benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket
nem kell külön, részletesen feltüntetni.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó
EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy
személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell 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. Az
okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
M1: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján
ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: szállítás tárgya,
mennyisége (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
szállítás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia hegesztés-, és forrasztástechnikai
eszközök, anyagok beszerzésére vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan
részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható.
M2: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés
c) pontja szerint a szervezetnél működő hatályos ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási
rendszer, vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működő minőségbiztosítási rendszer
alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát, vagy a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedések leírását. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától
visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési
jelentés másolati példányának benyújtását is. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi
idejének is ki kell derülnie.
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 a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül
az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónap során összesen a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített legalább 5 900
mennyiségi egység hegesztés-, és forrasztástechnikai eszközök és anyagok szállítására vonatkozó
referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
hegesztés-, és forrasztástechnikai eszközök, anyagok vagy szerszámok szállítására vonatkozóan
hatályos ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert működtet
vagy rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes
tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítvánnyal,
vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. A M2. követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható

a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és 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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér: minden késedelmesen eltelt nap után a megrendelés késedelmesen teljesített részére
vonatkozó vételár 2 %-a, de legfeljebb 30 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett megrendelésre vetített vételár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett megrendelésre vetített vételár 30%-a.
Nyertes ajánlattevőnek az átvételtől számított legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlattevőnek a
vállalt jótállási időről nyilatkoznia kell.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése
szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 §. (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet
alapítását.
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:
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
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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 nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
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.1.6) 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: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/24 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait
a Kbt. 68. § (1), (1b)-(1c) bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra,
melyet a megfelelő űrlap kitöltésével kell teljesíteni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§
(6) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapot hoz létre.
6. Ajánlattevőnek a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési
eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
7. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt
köteles becsatolni.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás
nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben
megjelölte - köti meg a szerződést.
Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös
tekintettel az elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
11. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további
részleteket az útmutató tartalmazza.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
13. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.
35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
14. Az eljárás eredményeként megkötött szerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül
a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Ajánlati összár / 12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Ajánlatkérő a keretösszeg 90%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási
idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Várhelyi Katalin (lajstromszám: 00438)
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglaltakra (lsd. részletesen az
útmutatóban)
18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 40. § (1)
bekezdése alapján – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amelyikben az
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.§ (2)(7) bekezdése 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:
2019/05/13 (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

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8328/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.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/EKR000574732019/
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/EKR000574732019/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.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x 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: Flygt típ. szennyvíz szivattyúk és keverők javítás
Hivatkozási szám: EKR000574732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50511000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Vízművek Zrt. Települési Szennyvízágazati Üzemeltetési osztályhoz tartozó objektumaiban
működő Flygt típusú szennyvíz szivattyúk és keverők (továbbiakban: berendezések) eseti javítási
feladatainak ellátása hibaelhárítási 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: Flygt típ. szennyvíz szivattyúk és keverők javítás

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50511000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt.
budapesti és agglomerációs telephelyei. Részletes címlista a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes AT feladata a Fővárosi Vízművek Zrt. Települési Szennyvízágazati Üzemeltetési osztályhoz tartozó
objektumaiban működő Flygt típusú szennyvíz szivattyúk és keverők eseti javítási feladatainak ellátása AK
megrendelése alapján.
AK tájékoztató jelleggel közli, hogy a 2018. évben összesen 31 szivattyú/keverő javítására került sor és a
feladat elvégzése összesen 363 munkaórát vett igénybe.
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 150 000 000,- Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja AT-ket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az
egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
Jótállás:
Nyertes AT az általa elvégzett javítási munkákra a megjavított gép igazolt visszaszállításának (átadásátvétel) napjától számított 12 (tizenkettő) hónap jótállást vállal.
A nyertes AT a javítás során beépített alkatrészekre a megjavított gép igazolt visszaszállításának (átadásátvétel) napjától számítva az alkatrészekre vonatkozó gyártói/forgalmazói jótállás időtartamával megegyező,
de legalább 12 hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállás időtartalmának igazolására nyertes AT a
teljesítéskor a jótállási jegy(ek) másolatát átadja AK részére. A jótállás időtartama alatt bekövetkező,
a kicserélt alkatrészt (is) érintő meghibásodás esetén AK nem vizsgálja, hogy a meghibásodást az
alkatrész gyártási hibája vagy beépítési hiba okozta: nyertes AT jótállási kötelezettségének köteles AK felé
haladéktalanul eleget tenni, amelyet nem érinthet, amennyiben AT gyártási hiba miatt a gyártó/forgalmazó
felé jótállási igénnyel él.
AK a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás
eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztása, az
alábbi részszempontok alkalmazásával:
1. A meghibásodott berendezés elszállítási határideje (a meghibásodás jelzésének napját követő
munkanaptól számítva, munkanapokban meghatározva, min. 1, max. 5 munkanap ajánlható meg) –
Súlyszám: 5
2. Hibajavítás nettó óradíja (nettó HUF/óra) – Súlyszám: 70
3. Gazdaságtalannak ítélt javítás, illetve javíthatatlanság esetén felszámolásra kerülő díj (a berendezés
el-és visszaszállításának díja, a felmérés és hiba megállapítás, ajánlat illetve szakvélemény készítésének
költsége, nettó HUF-ban megadva) – Súlyszám: 25
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A meghibásodott berendezés elszállítási határideje (munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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
Az időtartam hónapban: 48 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a keretszerződést határozatlan időre, a keretösszeg kimerüléséig kívánja megkötni: a II.2.7) pontban
jelölt 48 hónap kizárólag technikai okból, a hirdetmény Kiadóhivatal felé történő továbbíthatósága érdekében
került rögzítésre.
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:
K/1. 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 valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok
fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7
(2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási
rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait
szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt.
69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely
kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének 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 Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése

szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
a bíróság a Kbt. 188. §-ának (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. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (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 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: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) pont folytatása
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre
jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott
általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is
szükséges. AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai alapján ellenőrzi a
referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is
tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a
beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen
tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-ben, valamint a Kbt.
65. § (6)-(7), (9), (11)-12) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
AT-k a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bek.-ei szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy
kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások
rendelkezésre állását.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű
másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
a 321/2015. (X. 30.) Kr. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által
meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.)
Kr. 22. § (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban
feltüntetett napjától visszafelé számított 6 évben teljesített a jelen közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatás (Flygt típusú szennyvíz szivattyú/keverő javítás) végzéséről szóló szerződéseit. A
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges
követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek
referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §ára.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű
referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az
alábbiakat tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
- a referencia tárgyának (a teljesített szolgáltatás) ismertetése (valamennyi olyan információnak
a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének
megállapíthatóságához szükséges);
- a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év – hónap – napban
kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év – hónap – naptól év – hónap - napig
bontásban kell megadni a teljesítés idejét);
- a mennyiségre vonatkozó adatok (db)
- utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Karakterhiány miatt folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben
összesen legalább 20 db, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (Flygt típusú szennyvíz
szivattyú/keverő javítás) teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített referenciamunkával.
A fenti minimumkövetelmény több referenciamunkából/szerződésből is teljesíthető.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában
rögzített időpont az irányadó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és 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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására.
AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. AT a számlát köteles
az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláját AK a számla kézhezvételétől számított 30 naptári
napon belül teljesíti banki átutalással. AK a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a
szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési
feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadók
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel
esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot)
hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK
felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra,
amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
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:
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
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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 nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
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.1.6) 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: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/13 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68.
§, az EKR rendelet 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az
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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság

EKR – Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
EKR rendelet - az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a
Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas.
5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A
közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1)
bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása
az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti
kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/
A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e és a KD tartalmazzák.
8. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
9. AK felhívja a figyelmet, hogy adott esetben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike
alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben
a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött
dokumentum útján, az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott
esetben.
10. A III.1.3) M.1. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
11. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
12. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat
kiválasztása.
AK az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli:
1. A meghibásodott berendezés elszállítási határideje (a meghibásodás jelzésének napját követő
munkanaptól számítva, munkanapokban meghatározva, min. 1, max. 5 munkanap ajánlható meg) –
Súlyszám: 5
2. Hibajavítás nettó óradíja (nettó HUF/óra) – Súlyszám: 70
3. Gazdaságtalannak ítélt javítás, illetve javíthatatlanság esetén felszámolásra kerülő díj (a
berendezés el-és visszaszállításának díja, a felmérés és hiba megállapítás, ajánlat, illetve
szakvélemény készítésének költsége, nettó HUF-ban megadva) – Súlyszám: 25
Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A
ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: Az 1. részszempont esetén AK az abszolút értékelés
(pontozás), a 2. és 3. részszempontok esetén a relatív értékelés (fordított arányosítás) szabályai
szerint jár el KD-ben részletezettek szerint.
13. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30
napként értendő.
Karakterhiány miatt folytatás a Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 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: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.3) További információk folytatása
15. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő
benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek
kivételével – nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen!
16. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a
kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015.
(X.30.) Kr. az irányadóak.
17. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás
esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
18. Az eljárásban közreműködő FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Gaál Gyöngyi (lajstromszám:
00682).
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:
2019/05/13 (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

NKM Áramhálózati Kft. (8043/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.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/EKR000014722019/
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/EKR000014722019/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.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x 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: Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés
Hivatkozási szám: EKR000014722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72313000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés az NKM Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 419500000 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: Adatfelmérés Baja és Kecskemét régió városaiban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Baja, Cegléd, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas, Monor, Nagykőrös városok központi részein
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés Baja, Cegléd, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,
Monor, Nagykőrös városok központi részein, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiségek:Trafókörzetek: 200 db, Elosztó szekrények: 3080 db, Légvezeték szakaszok: 1850
db, Kábel szakaszok: 4180 db Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 10 – 20%.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen
30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek
többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120
hónap) 10
3 2.2.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata
(Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120
hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek
többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz.
többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 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: 80500000 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
Az időtartam hónapban: 15 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 információ
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: Adatfelmérés Békéscsaba és Szeged régió városaiban

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba, Csongrád, Gyula, Hódmezővásárhely,
Makó, Orosháza, Szentes városok központi részein.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatfelmérés Békéscsabai és Szegedi régió városaiban. Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés Békéscsaba,
Csongrád, Gyula, Hódmezővásárhely, Makó, Orosháza, Szentes városok központi részein, ahol jellemzően
kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiség: Trafókörzetek: 220 db, Elosztó szekrények: 3230 db, Légvezeték szakaszok: 2000 db,
Kábel szakaszok: 4340 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 10 – 20%.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen
30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek
többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120
hónap) 10
3 2.2. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata
(Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120
hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek
többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz.
többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 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: 85600000 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
Az időtartam hónapban: 15 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 információ
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: Adatfelmérés Kecskemét város központi részén
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét város központi részén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatfelmérés Kecskemét város központi részén, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok
vannak.
Kalkulált mennyiségek: Trafókörzetek: 180 db, Elosztó szekrények: 2650 db, Légvezeték szakaszok: 650 db,
Kábel szakaszok: 3880 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 30 – 50 %.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen
30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek
többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120
hónap) 10
3 2.2. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata
(Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120
hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek
többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz.
többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 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: 75700000 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
Az időtartam hónapban: 15 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 információ
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: Adatfelmérés Szeged város központi részén
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Szeged város központi részén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatfelmérés Szeged város központi részén, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiségek: Trafókörzetek: 220 db, Elosztó szekrények: 3800 db, Légvezeték szakaszok: 1140
db, Kábel szakaszok: 5530 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 20 – 30 %.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen
30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek
többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120
hónap) 10
3 2.2. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata
(Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120
hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek
többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz.
többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 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: 110500000 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
Az időtartam hónapban: 15 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 információ
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: Adatfelmérés Ajánlatkérő ellátási területén
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés az Adatfelmérés
Ajánlatkérő ellátási területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. teljes ellátási területén.
Kalkulált mennyiségek: Trafókörzetek: 840 db, Elosztó szekrények: 1870 db, Légvezeték szakaszok: 670 db,
Kábel szakaszok: 1730 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés) 0%.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen
30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pontjában meghatározott szakemberek többlettapasztalata
(Szakképzettségnek megfelelő tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 180 hónap) 20
3 2.2.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek
többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz.
többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 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: 67200000 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
Az időtartam hónapban: 15 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró
okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni
a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a
figyelmet a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. § (2)-(3), 12. § (2) bek. és
13. §-ra, valamint a Kb. 64. §-ra.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) alpontja
szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti tartalommal kérjük
benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosáról, vagy annak hiányáról).
A Kr. 1. § (7) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás
során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági
szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. §
(4)-(6) bek. alapján kötelező:
M/1. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján részenként azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
– különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni
kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember
az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a
minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap
pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
M/2 A Kr.21.§(3) bekezdésének i) pontja alapján AT nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló
eszközök leírását. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját
(tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköznyilv
lap, számla, bérleti szerződés, stb.), az eszköz fényképét, valamint az eszköz magyar nyelvű
műszaki leírását.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik
&#61607; az [1.], [2.], [3.] és [4.] részben részenként legalább egy 7 fős munkacsoporttal, amelynek
összetétele:

a. a helyszíni felméréshez és dokumentáláshoz minimum 4 fő, akik az MSZ-1585 szabvány szerint
szakképzett személynek (erősáramú képesítéssel rendelkező villanyszerelőnek, technikusnak vagy
mérnöknek) minősülnek, és közülük:
i. legalább 2 fő rendelkezik KIF-2 vagy KIF-3 FAM feljogosítással (a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
szerint KIF FAM képzésen részt vett és eredményes vizsgát tett), továbbá minimum 1 hónap KIFFAM munkavégzési tapasztalattal és
ii. legalább 2 fő rendelkezik KIF kábelek azonosítására feljogosító végzettséggel (pl. kisfeszültségű
kábelszerelő, vagy kábelhibahely mérésvezető), továbbá minimum 1 hónap KIF kábelmérési vagy
kábelazonosítási tapasztalattal és
iii. legalább 2 fő rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal,
b. az adatok feldolgozásához minimum 2 fő, legalább középfokú végzettséggel (érettségivel),
továbbá minimum 1 hónap adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerzett
tapasztalattal,
c. a munkák szervezéséhez és a munkacsoport irányításához legalább 1 vezető, aki legalább 2
éves tapasztalattal rendelkezik munkacsoportok vagy projektek vezetésében, és legalább középfokú
végzettsége (érettségije) van.
Egy szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható, azzal, hogy
csoportonként összesen minimum 7 fő bemutatása szükséges.
&#61607; Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az [5.] részben legalább
egy 6 fős munkacsoporttal, amelynek összetétele:
a. a helyszíni felméréshez és dokumentáláshoz minimum 3 fő, akik az MSZ-1585 szabvány szerint
szakképzett személynek (erősáramú képesítéssel rendelkező villanyszerelőnek, technikusnak vagy
mérnöknek) minősülnek, továbbá minimum 1 hónap (szakképzettségüknek megfelelő) tapasztalattal
rendelkeznek és közülük legalább 2 fő rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal,
b. az adatok feldolgozásához minimum 2 fő, legalább középfokú végzettséggel (érettségivel),
továbbá minimum 1 hónap adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerzett
tapasztalattal,
c. a munkák szervezéséhez és a munkacsoport irányításához legalább 1 vezető, aki legalább 2
éves tapasztalattal rendelkezik munkacsoportok vagy projektek vezetésében, és legalább középfokú
végzettsége (érettségije) van.
Egy szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható, azzal, hogy
csoportonként összesen min. 6 fő bemutatása szükséges.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/1 pontban meghatározott szakemberek
vonatkozásában AT-nek részajánlatonként külön-külön szakembereket kell megjelölnie, tehát
ugyanaz a szakember csak egy rész vonatkozásában kerülhet bemutatásra.
M/2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
&#61607; [1.], [2.], [3.] és [4.] részben AT-nek részenként rendelkeznie kell legalább 1 db olyan
jeladós kábelazonosító műszerrel, ami feszültség alatt is lehetővé teszi a kábelvégek azonosítását,
illetve a nyomvonalak azonosítását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és 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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér. A részleteket a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nem fizet előleget. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A
szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik. A szerződést
biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. AK
hivatkozik: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek, Ptk. 6-130 (1)-(2), Ptk. 6:155.§
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
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:
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
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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 nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
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.1.6) 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: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/17 (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: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása EKRr 15.§(2),(4)
és (5)bek alapján EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást EKR végzi el úgy, hogy. a bontást az
ajánlattételi határidő lejártát követő 2 órával később kezdi. Bontás időpontjában az ajánlatok EKRben AK számára hozzáférhetővé válnak. Kbt.68.§(4)bek szerinti adatokat EKR a bontás időpontjától
kezdve azonnal-elektr.-azzal
a tart.mal, ahogy azok az aj.ban szerepelnek-ATknek 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
x A megrendelés elektronikus úton történik

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő(AK) az ajánlattételhez Közbesz. dok.-t(KD) bocsát rend-re. 2.Ajánlatok
felbontása:elektronikusan a köv. helyre történik :
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/..Az ajánlatoknak az at. határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérk. időpontjáról EKR visszaigazolást küld AT részére. Az ajánlatok bontása EKRr 15. § (2) és a
Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése alapján EKR-ben történik,
a bontást EKR végzi el, a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi
meg. A bontás időp.-ban a
jelentkezések EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§(4) bek.
szerinti adatokat EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok a jelentkezésben
szerepelnek- AT-k részére
elérhetővé teszi. 3.Hiánypótlás (hp) Kbt.71.§a szerint. Ha a hp-sal AT korábban nem szereplő gazd.
szereplőt von be és rá tekintettel
lenne szükséges az újabb hp, úgy AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazd. szereplőre
vonatkozó hp-t Kbt.71.§(6)bek. 5.Ajánlatnak
tartalmaznia kell (felsorolás, részletesen a KD-ban): - Felolvasólap Kbt.66.§(5)bek. szerint EKR-ben
biztosított űrlap megfelelő
kitöltésével és KapSzerv.ről (Kbt.65.§(7)bek)
(nemleges tartalommal is) - KapSzerv. szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását
tartalmazó okirata (Kbt.65.§(7) bek. –
vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges
tartalmú nyíl. becsatolása is
szükséges) - közös ajánlattevők megállapodása (AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§(7)bek.re) 6.AK
felhívja ATk figyelmét, h az
alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontok vonatkozásában a Kr.30.§(4)bek.hez képest
szigorúbban állapítja meg 7.A
benyújtott dok.kat a Kbt. 47.§(2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, illetve
felhívja ajánlattevők figyelmét EKRr 1112. §-aira, valamint Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra. 8.AK az ajánlatok EKRen keresztül történő
benyújtásához kötelezően
alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg. 9.AK
felhívja a figyelmet arra, hogy EKR
használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről
tört. regisztráció szüks. [EKRr 6.§(1)
bek]. 10.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlatok összeállítása során figyelemmel kell lenniük
Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
11.AT az alk. követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása Kbt. 69.
§ (11a) alapján is történhet. 12.
AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyíl-t benyújtó személy képv.jogának és a közös AT-kre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét
Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdése alapján vizsgálja. 13.A jelen felhívásban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) vmint a von. vht. rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet EKRr
alkalmazására. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 14.Az ajánlati kötöttség min. időtartama: 1 hónap azaz 30
nap. 15.FAKSZ: dr. Balázs Eszter
00654
16. Az értékelés során az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0,00 pont
és felső határa 10,00 pont minden értékelési részszempont esetén. Értékelés módszere: Ár
értékelési részszempont – fordított arányosítás (valamennyi rész vonatkozásában), szakemberek
többlettapasztalata értékelési részszempont – egyenes arányosítás.
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:
2019/05/13 (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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8275/2019)
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: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihály Gábor
Telefon: +36 66523200
E-mail: mihaly.gabor@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samu Anna
Telefon: +36 76511511
E-mail: samu.anna@bacsviz.hu
Fax: +36 76481282
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x 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: Villamos energia szállítása 2020

Hivatkozási szám: EKR001035122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a
2020.01.01. 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói
menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1842030000 (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: Villamos energia szállítása 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU311,HU321,HU322,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne:
Ajkerők.székhelyei,telephelyei,fióktelepei,központi üzemegységeikhez tartozó közmű
létesítmények,épület objektumok Békés,Csongrád,Bács-Kiskun,Hajdú-Bihar,Borsod-AbaújZemplén,Pest,Jász-Nagykun-Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére,
a 2020.01.01. 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, a műszaki leírásban
meghatározott fogyasztási helyeken. Az ajánlatkérő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek
számát – az alábbi – mennyiségi korlátok figyelembevételével módosíthatja, melyről – a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és egyéb szabályzatokban előírt határidők betartásával – a nyertes
ajánlattevőt írásban értesíti, aki köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni.
Teljes mennyiség:
• Várható fogyasztás:
A szállítandó villamos energia 73 GWh, melyből
ALFÖLDVÍZ ZRT. részére: 46 GWh
BÁCSVÍZ ZRT. részére: 27 GWh
• Pótdíjmentes mérték (tolerancia sáv)
- Elszámolás alapja ajánlatkérő mindenkori tényleges fogyasztása, melynek keretében ajánlatkérő nem
köteles pótdíj fizetésére, amennyiben tárgyévi tényleges fogyasztása nem haladja meg a feltüntetett teljes
mennyiséget, illetve ha eléri legalább ennek hetven százalékát;

- Alulvételezés: ajánlatkérő alulvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása nem éri el a pótdíjmentes
mérték alsó határát, melynek mértéke az át nem vett mennyiség nettó árának 10 %-a, de maximum a teljes
nettó ellenszolgáltatás 1%-a;
- Felülvételezés: ajánlatkérő felülvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása meghaladja a
pótdíjmentes mérték felső határát, melynek mértéke a fentiek szerinti teljes mennyiséget meghaladó
mennyiség nettó árának 10 %-a.
Az egységár tartalmazza a Felhasználó teljes villamosenergia-igénye termelési és értékesítési költségeit,
beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és a mérési adatszolgáltatás költségét, de
nem tartalmazza a VET 13. § szerint a Kereskedők által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia
külön jogszabályban meghatározott támogatott árából származó többletköltségeket.
Az ajánlatkérő célja az ajánlatkérői összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből
adódó árelőny érvényesítése (Kbt. 50.§ (2) és 61.§ (4) bekezdés).
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
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:
a 2007.évi LXXXVI.tv a villamos energiáról (jelen felhívásban VET) és vonatkozó rendeletei. Ajánlatkérő
a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja (Kbt. 61.§ (4),mert az ajánlatkérő célja az egyes
ajánlatkérők telephelyeinek összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből
adódó árelőny érvényesítése,mely részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg.
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: 2019 /S 009 - 017482
(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: Elnevezés: Villamos energia szállítása 2020
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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.antal@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 202934258
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12382037
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1089160000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1842030000
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:
2
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:
Nyertes ajánlattevő:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, (1132 Budapest, Váci út 72-74.),
adószám: 12928130244
További ajánlattevők:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest,
Szentendrei Út 207-209.), adószám: 12898019244
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, (1134 Budapest, Váci Út 17.), adószám:
24765648244
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117
Budapest, Infopark Sétány 1., adószám: 25343502244
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:

2019/05/13 (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)

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság (8227/2019)
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: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79287870
Postai cím: József Attila U. 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Draskóczi Zsuzsanna
Telefon: +36 46515084
E-mail: kozbeszezes@emkk.hu
Fax: +36 46515092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.emkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő
részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60265397
Postai cím: Nagysándor József Út 24
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs-Kanyó Gábor
Telefon: +36 56424163
E-mail: szucs.gabor@kmkk.hu
Fax: +36 56514564
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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.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
Vasúti szolgáltatások
x 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: 1+1 db új középnehéz haszongépjárműmentő beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001000522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144220-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, mennyiségi és minőségi adatokkal rendelkező, 1-1 darab új,
haszongépjármű mentő beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 170000000 (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: 1+1 db új középnehéz haszongépjárműmentő beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU322 A teljesítés fő helyszíne: ÉMKK Zrt. 3527 Miskolc, József Attila u. 70.,
KMKK Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, mennyiségi és minőségi vagy azzal egyenértékű
tulajdonságokkal tulajdonságokkal és mutatókkal rendelkező 1 + 1 darab új, haszongépjármű és autóbusz
mentésére alkalmas felépítménnyel rendelkező autómentő beszerzése.
(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 (maximum 10 hónap) 15
2 Vállalt jótállási idő a kötelező 24 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) hónapban
megadva 15
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:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem
alkalmazza.
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: 2018 /S 235 - 538301
(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: Elnevezés: 1+1 db új középnehéz haszongépjárműmentő 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:
2019/04/24 (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: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: GLOBAL TOWING SYSTEMS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75017545
Postai cím: Altáró Utca 24

Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: more.ferenc@t-online.hu
Telefon: +36 209441493
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: 170000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 170000000
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:
2
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:
Ajánlattevő adatai: GLOBAL TOWING SYSTEMS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, 7300 Komló, Altáró utca 24., adószáma: 25763773-2-02
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. §-ának
megfelelően.
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:
2019/05/13 (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-START Vasúti Személyszállító Zrt. (8438/2019)
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-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Amanné Bánföldi Ilona
Telefon: +36 305335594
E-mail: amanne.banfoldi.ilona@mav-start.hu
Fax: +36 15112346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.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: Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

Érték: 121549209 (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: Bútorlapok
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: MÁV START Zrt.
5000 Szolnok Körösi u. 1-3.,
1045 Budapest Bécsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
Bútorlapok
A közbeszerzés mennyisége:
6 féle összesen 968 m²
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A szerződés keretösszege: nettó 4 109 073,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt
keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 2 054 537,- Ft értékre vállal
lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 2 054 536,- Ft.
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: Falemezek
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: MÁV START Zrt.
5000 Szolnok Körösi u. 1-3.,
1045 Budapest Bécsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
Falemezek

A közbeszerzés mennyisége:
25 féle összesen 15487 m²
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A szerződés keretösszege: nettó 52 718 446,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt
keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 26 359 223,- Ft értékre vállal
lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 26 359 223,- Ft.
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: HDPE dekorlemezek
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44191200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: MÁV START Zrt.
5000 Szolnok Körösi u. 1-3.,
1045 Budapest Bécsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
HDPE dekorlemezek
A közbeszerzés mennyisége:
31 féle összesen 13993 m²
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A szerződés keretösszege: nettó 75 584 765,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt
keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 37 792 383,- Ft értékre vállal
lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 37 792 382,- Ft.
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: Padlólemezek
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44191100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: MÁV START Zrt.
5000 Szolnok Körösi u. 1-3.,
1045 Budapest Bécsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
Padlólemezek
A közbeszerzés mennyisége:
3 féle összesen 2322,85 m²
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A szerződés keretösszege: nettó 64 721 690,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt
keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 32 360 845,- Ft értékre vállal
lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 32 360 845,- Ft.
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: Parafák
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03430000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: MÁV START Zrt.
5000 Szolnok Körösi u. 1-3.,
1045 Budapest Bécsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
Parafák
A közbeszerzés mennyisége:
4 féle összesen 2237 m²
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A szerződés keretösszege: nettó 7 706 002,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt
keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 3 853 001,- Ft értékre vállal
lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 3 853 001,- Ft.
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: 2018 /S 072 - 160614
(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: Bútorlapok
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:
2019/04/29 (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: Pannon Falap-Lemez Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051

Ország: HU
E-mail: csaba.sziranyi@pannonfalap.hu;marosvolgyi.tibor@pannanfalap.hu
Telefon: +36 23313180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23313181
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 109 073
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 109 073
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: Falemezek
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:
2019/04/29 (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: Pannon Falap-Lemez Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: csaba.sziranyi@pannonfalap.hu;marosvolgyi.tibor@pannanfalap.hu
Telefon: +36 23313180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23313181
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52 718 446
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52 718 446
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: 0 Rész száma: 3 Elnevezés: HDPE dekorlemezek
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
( Közzétehető ? )
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
( Közzétehető? )
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)
( Közzétehető? )
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:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4. Elnevezés: Padlólemezek
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:
2019/04/29 (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: Pannon Falap-Lemez Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: csaba.sziranyi@pannonfalap.hu;marosvolgyi.tibor@pannanfalap.hu
Telefon: +36 23313180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23313181
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64 721 690
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64 721 690
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: 0 Rész száma: 5. Elnevezés: Parafák
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
( Közzétehető ? )
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
( Közzétehető? )
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)
( Közzétehető? )
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:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen közbeszerzési eljárás 3. része - HDPE dekorlemezek - és 5. része - Parafák - az „Összegezés
a részvételi jelentkezések elbírálásáról” dokumentumban eredménytelenné lett nyilvánítva a Kbt. 75.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján tekintettel arra, hogy az eljárás 3. és 5. részeiben nem nyújtottak
be részvételi jelentkezést. A részvételi szakaszt lezáró írásbeli összegezés a részvételre jelentkezők
részére megküldésre, a Közbeszerzési adatbázisba feltöltésre került 2018. 06. 29-én.
1. rész:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Falap-Lemez Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Adószáma:13115575-2-13
Érvényes ajánlattevő:Pannon Falap-Lemez Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Adószáma:13115575-2-13
Érvénytelen ajánlattevő: -.
2. rész:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Falap-Lemez Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Adószáma:13115575-2-13
Érvényes ajánlattevő:Pannon Falap-Lemez Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Adószáma:13115575-2-13
Érvénytelen ajánlattevő: -.
3. rész:
Nyertes ajánlattevő:Érvényes ajánlattevő: Érvénytelen ajánlattevő: -.
4. rész:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Falap-Lemez Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Adószáma:13115575-2-13
Érvényes ajánlattevő:Pannon Falap-Lemez Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
Adószáma:13115575-2-13
Érvénytelen ajánlattevő: -.
5. rész:
Nyertes ajánlattevő:Érvényes ajánlattevő: Érvénytelen 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: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://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: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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)

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7995/2019)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.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
x 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: Acélkonténer szállítása hulladékok cementezéséhez
Hivatkozási szám: EKR000529352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34221000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Acélkonténer szállítása folyékony radioaktív hulladékok cementezéséhez
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

Érték: 1302252000 (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: Acélkonténer szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34221000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks,
hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a folyékony radioaktív hulladékok kondicionálására a cementező technológiát
választotta ki. A folyékony hulladékok cementezéssel történő szilárdítása vékonyfalú szénacél konténerbe
történik. Az acélkonténerbe 4 db, 213 dm3-es, szilárd radioaktív hulladékot tartalmazó hordó kerül, majd a
konténert folyékony radioaktív hulladékkal készült cementpéppel töltik ki. A közbeszerzés célja a „Kompakt
hulladékcsomag kiviteli tervezése Egységes kiviteli terv” című 00XX00G02974ERKD 141000104/0501/A
számú kiviteli terv szerinti vékonyfalú acélkonténer beszerzése.
A konténer méretei: 1346 mm×1346 mm×1032 mm, magassága az emelőcsapokkal: 1106 mm. A konténer
nettó tömege: ~600 kg, bruttó tömege: maximum 4,8 t.
A konténer U 80-as idomacél alapkeretre épül, sarkaiban L 90.90.9 acéllal. A fenéklemez vastagsága 4 mm.
A hordók U 80-as főtartókon és L 40.60.5 acélokon támaszkodnak. Az oldallemezek 3 mm vastagságúak,
függőleges és vízszintes irányban U 50 idomacéllal merevítettek. A konténer felső peremén szintén
U 80 méretű idomacél fut körbe, melynek alsó és felső övei a sarkoknál hegesztett kivitelben erősített
csomólemezzé alakulnak. A megfogó kerethez tartozó emelőcsapokat ezekbe a csomólemezekbe fogják
rögzíteni. A szerkezet hegesztett kivitelű, sarok és tompa varratokkal készül.
Az oldallemezeket hegesztéssel rögzítik a vázszerkezethez, illetve a deformálódás ellen betervezett,
merevítést szolgáló idomacélokhoz. Alkalmazott varratok gyök után hegesztett tompa és sarokvarratok,
illetve alátétes tompa varratok.
A zárófedél anyaga megegyezik az oldallemezével, vastagsága 2 mm. A fedél a sarok lemezek felső síkja
alatt 1 mm-rel helyezkedik el. Rögzítése a körbe futó U80 szelvényekhez történik 8 helyen M5-ös méretű
süllyesztett fejű belső kulcsnyílású (imbusz) csavarokkal.
A nyitott hordók tetejére d4/4 50/50 hegesztett háló kerül, melyre a hordók felúszását akadályozó U50
szelvényekből hegesztett keret kerül. A keret rögzítése az egyik oldalon M12 kötőelemekkel történik, míg a
másik oldalon egy pozícionáló nútba csúszik bele.
A külső felület dekontaminálható bevonattal, a belső felület korrózióvédő bevonattal kell ellátni.
A konténer mozgatása felső megfogással történik, az emelőcsapokat a konténer felső sarkaiban levő
csomólemezekbe kell rögzíteni. Az egymásra helyezésnél a pozicionálást a mindenkori alsó konténeren
elhelyezett emelőcsap biztosítja azzal, hogy a fölé kerülő konténer alsó sarkaiban egy, az emelőcsapnak
megfelelő perselyt alakítunk ki.
Tervezett mennyiség: 2019. évben: 100 db acélkonténer.
Opcionális mennyiség: 2019-2020. évben: 492 db, a „Kompakt hulladékcsomag kiviteli tervezése Egységes
kiviteli terv” című 00XX00G02974ERKD 141000104/0501/A számú kiviteli terv szerinti vékonyfalú
acélkonténer szállítása.
(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 A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális mennyiség: 2019-2020. évben: 492 db, a „Kompakt hulladékcsomag
kiviteli tervezése Egységes kiviteli terv” című 00XX00G02974ERKD 141000104/0501/A számú
kiviteli terv szerinti vékonyfalú acélkonténer szállítása.
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: 2018 /S 158 - 363263
(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: Elnevezés: Acélkonténer szállítása folyékony radioaktív hulladékok
cementezéséhez
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:
2019/04/12 (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: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65568741
Postai cím: Körvasútsor U 105-106
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: holop.tunde@ovit.hu
Telefon: +36 204808146
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: 1207000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1302252000
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: Anyagbeszerzés,
gyártás, speciális darabolás, hegesztésfelügyelet és bevonatolási munkák.
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:

A vállalkozó 2019.04.26-án adta át megrendelőnek (ajánlatkérőnek) az aláírt szerződést, mely
szerződéskötésről az ajánlatkérő a lehető legrövidebb időn belül feladta az eredményről szóló
tájékoztatót.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 10727201-2-44.
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:
2019/05/13 (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)

ELI-HU Nonprofit Kft. (8540/2019)
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: 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. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belső és külső takarítás és takarítószerek
Hivatkozási szám: EKR000340632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont épületeinek külső és belső takarítása a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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 - 007030 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 081 - 193619
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/18 (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 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
24
Helyesen:
12
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: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (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 általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összességében nem éri el a nettó 120.000.000.-forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés
tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó
90.000.000.-forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív
volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt,
ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából
származó árbevétele nem éri el a nettó 90.000.000.- forintot.
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási
tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200.000.000
HUF/év és legalább 40.000.000 HUF/kárra nyújt fedezetet.
A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a

Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Helyesen:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összességében nem éri el a nettó 60.000.000.-forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés
tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó
45.000.000.-forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív
volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt,
ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából
származó árbevétele nem éri el a nettó 45.000.000.- forintot.
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási
tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200.000.000
HUF/év és legalább 40.000.000 HUF/kárra nyújt fedezetet.
A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a
Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
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: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (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, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben
nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek
tárgya legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8.000 m2 alapterületű
létesítmény napi rendszeres takarítása volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben
nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek
tárgya legalább 7.000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő
takarítása volt.
A felhívás III.1.3. pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni
kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még

nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik,
ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses
mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is
magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal
műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az
M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adatok több, az egyéb előírt feltételeknek
megfelelő referenciamunkával is igazolható.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek
valamelyikét:
a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű
szakképesítéssel, valamint felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői
végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett
szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező
közegészségügyi, járványügyi felügyelő, aki legalább 24 hónap, takarítási területen
közegészségügyi, járványügyi felügyelőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.
Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett
kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy
az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a
szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási
feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény
igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az
ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel
határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő
ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer
kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három
évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát,
melynek tárgya legalább 8 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8.000 m2 alapterületű
létesítmény napi rendszeres takarítása volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben
nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek
tárgya legalább 7.000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő
takarítása volt.
A felhívás III.1.3. pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni
kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még
nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik,
ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses
mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is
magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal
műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az
M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adatok több, az egyéb előírt feltételeknek
megfelelő referenciamunkával is igazolható.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek
valamelyikét:
a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű
szakképesítéssel, valamint felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői
végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett
szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező
közegészségügyi, járványügyi felügyelő, aki legalább 24 hónap, takarítási területen
közegészségügyi, járványügyi felügyelőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.
Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett
kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy
az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a
szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási
feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény
igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az
ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel
határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő
ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer
kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
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:
Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a megkötni kívánt közbeszerzési
szerződés időtartamának csökkentéséből eredő változtatásokat a szerződéstervezetben átvezette.
Az ajánlatkérő a módosított szerződéstervezetet az EKR-be feltöltötte.
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

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (8578/2019)
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: 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: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1975 kisáru szállító gépjármű beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000438892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34136100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
5 tonna alatti új kisáru szállító gépjárművek beszerzése
I. rész: 3,5 tonna alatti új kisáru szállító gépjárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
9 db 3,5 tonna alatti új zárt terű kisáru szállító gépjármű
1 db 3,5 tonna alatti új zárt terű kisáru szállító 4×4 gépjármű
5 db 3,5 tonna alatti új zárt terű dobozos duplafülkés vegyes használatú gépjármű
4 db 3,5 tonna alatti új zárt terű szimplafülkés gépjármű
3 db 3,5 tonna alatti új fix platós szimpla fülkés takaró ponyvás gépjármű
1 db 3,5 tonna alatti új fix platós szimpla fülkés magas ponyvás, emelő hátfalas gépjármű
8 db 3,5 tonna alatti új fix platós duplafülkés magas ponyvás gépjármű
2 db 3,5 tonna alatti új fix platós szimpla fülkés takaró ponyvás 4×4 gépjármű
2 db 3,5 tonna alatti új zárt terű dobozos duplafülkés 4×4 gépjármű
II. rész: 2 db 5 tonna alatti új billenő platós duplafülkés takaró ponyvás 4×4 gépjármű
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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 - 6329 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 085 - 203369
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/29 (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 . 7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
6
Helyesen:
7
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:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
6
Helyesen:
7
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő 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:
Az uniós eljárásrend nyílt eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás hirdetmény mintája a II.2.7. pontban a
szerződés időtartamát hónapban vagy munkanapokban engedi rögzíteni, naptári napok megadása
nem lehetséges.
Ajánlatkérő az EKR rendszerbe feltöltött közbeszerzési dokumentumokban (ajánlati dokumentáció
III.26. pontjában, szerződéstervezet 4.1. pontjában és a műszaki leírás 8. pontjában) mindkét rész
vonatkozásában a gépjárművek leszállítási határidejét 210 naptári napban határozta meg.
Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében a 2019/S 085-203369 számon megjelent ajánlati felhívásban
a II.2.7. pontban a szerződés időtartamánál 6 hónap időtartamot adott meg, azonban tekintettel
arra, hogy az ajánlati felhívás VI.3.24. pontjában rögzítésre került, hogy „A II.2.7. pontban megadott
hónapok esetén Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.”, így az ajánlati felhívás II.2.7.
pontjában a 6 hónap helyett 7 hónap időtartam szerepeltetése szükséges.
A Kbt. 52. § (5) bekezdésben előírtak alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbítása nem
szükséges.
A módosító hirdetmény feladásáról az érdekelt gazdasági szereplők 2019.04.09-én értesítve lettek.
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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (8536/2019)
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: 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: Dr. Bucsánszki Szabina
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MÁV szűk keresztmetszet kiváltás - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000265612019
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:
Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán az Almásfüzitő-Komárom, NagykátaÚjszász, Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező és Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez
szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére
A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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 - 5320 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 061 - 141727

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/25 (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:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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 szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény
közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő
tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A
módosítás kizárólag az ajánlattételi
határidőt érinti.
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

Nógrád Megyei Kormányhivatal (8659/2019)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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 - 6325 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 074 - 175756
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (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 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/05/01
Helyesen:
2019/07/02
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
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (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 szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8465/2019)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.5-16-VP1 É. közlekedésfejleszté 1-2. rész_
Hivatkozási szám: EKR000091952019
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) Rövid meghatározás:
TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosítójú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” 1-2.
részfeladatban foglaltak kivitelezése. A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6)
bekezdése alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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 - 4406 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 053 - 120840
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (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:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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 szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a 2. részfeladat esetében módosította 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

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (8694/2019)
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: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Árpád
Telefon: +36 709023365
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): WWW.nkvp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): nkvp.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú
projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú
projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212300-9

További tárgyak:

45212354-2
45221113-7
45236250-7

45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Fejér megye, Nádasdladány, hrsz. 242/2,
242/3, 242/5, 217/15
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A) A Létesítmény az alábbiakat foglalja magában:
Alapmennyiség: 1 db kastély épület - mintegy nettó 2400 m2 területrészének - felújítása. bontási munkák,
földmunkák, alapozás, beton- vasbeton- és acélszerkezet építés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés,

kőművesmunkák belső befejező és szakipari munkák, nyílászárók felújítása, belsőépítészet, gépészet, erősés gyengeáramú munkák, konyhatechnológiai munkák, fa-, fém-, kő-, szilikátrestaurátori munkákat.
A 9263 műemléki törzsszámú nádasdladányi Nádasdy-kastély együttes 14000 műemléki azonosítóval
rendelkező kastélyparkjában elvégzendő főbb feladatok: A műemléki védettség alatt álló tájképi kert
balesetmentes bejárhatóságának biztosításához szükséges fakivágási és faápolási munkák elvégzése a
teljes parkterületből mintegy 65.000 m2 területen, az előírt növények ültetése. Öntözőrendszer kiépítése, a
kastélykerti tó visszaállítása cca 7800 m2 vízfelülettel. Biztosítandó a tó vízellátásának évszakoktól független
megoldása, a vízszint szabályozhatósága, a tómeder szigetelése, 2 db fúrt kút megépítése, a terv szerinti
műtárgyak létesítése, rekonstrukciója, a vízbetáplálás és elvezető rendszer kiépítése. Történeti útrendszer
helyreállítása
Opciós mennyiség 1
- 1 db mintegy 16,46 m2 alapterületű kapusház felújítása
- kastélyépület kiegészítő építőmesteri munkái
Opciós mennyiség 2
1 db víztorony felújítása
1 db díszkút felújítása és restaurálása
1 db fahíd építése
Kastély épület festőrestaurátori munkái
Kastély épület stukkóinak javítása és/vagy pótlása
1600 m2 kert terület tájépítészeti rendezése
Opciós mennyiség 3
1 db mintegy 840 m2 alapterületű magtár rekonstrukciója és környezetének tájépítészeti rendezése
Az opciós mennyiségekre is kötelező az ajánlattétel.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége
kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feladatra.
B) 1. Kötbérterhes teljesítési részhatáridők és véghatáridő az alapmennyiség vonatkozásában:
Az első teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít.
Az első teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el
kell érje legalább a 30%-ot.
A második teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 9. teljes naptári hónap utolsó napja
számít. A második teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt
mértéke el kell érje legalább a 70%-ot.
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési
időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha az ajánlatkérő a teljesítést nem vette
át. Végteljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7. pont szerinti időtartam utolsó napja számít.
2. Az opciós mennyiségek lehívása esetén a végteljesítési határidő az opciós mennyiségek vonatkozásában
is érvényes.
3. Előteljesítés úgy a teljesítési részhatáridők, mint a teljesítési véghatáridő tekintetében elfogadott.
C) Az ajánlatkérő az alapmennyiségre vonatkozó Ajánlati Ár (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás az alapmennyiség vonatkozásában) 3%-ának, illetve az opciós mennyiségekre
vonatkozó Ajánlati Árak (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az egyes
opciós mennyiségek vonatkozásában) 3-3%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg. Az
alapmennyiséghez kapcsolódó tartalékkeret az alapmennyiséghez kapcsolódó munkák vonatkozásában, az
opciós mennyiségekhez kapcsolódó tartalékkeret az adott opciós mennyiség vonatkozásában használható
fel.
D) Az alábbiak részei a tervdokumentációnak, de ajánlatkérő nem kér rá ajánlatot sem az alap,
sem az opciós mennyiségek között: babaház, tájépítészeti munkarész II. ütem,látogatói parkolók és
útjaik,műtárgyaik, ősök csarnoka kandalló, az ebédlőben lévő cserépkályha rekonstrukciója, vasúti
csille,valamint az Rkőkieg-1 és Rkőkieg-2 restaurátoritételek
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú
fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00001
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 115 - 260865
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély
turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/07 (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: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@merkbau.hu
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: 1610628633 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.1.5) pontban egy hónap alatt 30 napos időtartam értendő
1.33.,1.25.2,2.10 helyiségekben bordűr, illetve tapéta felhelyezése esetében a szerződés
módosítása a Kbt.141.§ (2) bekezdés rendelkezései szerint történt.
Az ügyvezető személyének módosítása a Kbt.141.§ (6) bekezdés alapján történt.
VII.2.1. pont folytatása
A Szerződés 4.2. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
4.2. A végteljesítés legkésőbbi határideje az alap- és az opciós mennyiségek esetében egyaránt:
a szerződéskötést követő 480. nap. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel
a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha a Megrendelő a
teljesítést nem vette át.
A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek
megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.
A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében - jelen Szerződés
alapján - oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően
száll át a Megrendelőre.
A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.
A Szerződés 14.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
14.1. Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői
Töklincz Piroska ügyvezető
e-mail: piroska.töklincz@nofnkft.hu
A szerződésmódosításban új pontként kerültek meghatározásra az alábbiak:
III.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglalt munkák
ellenértékével az alábbiak szerint rendelkezik:
1.1. A könyvtári gombafertőzés felszámolási munkálatainak költségei az 1195/2018. (IV.4.) Korm.
határozat alapján rendelkezésre álló források terhére biztosítottak.
1.2. A 0.23. és 0.24. jelű helyiségek aláalapozásának munkálatai a tartalékkeret terhére kerülnek
elszámolásra. Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlatában (4. sz. melléklet)

szereplő ellenértékre jogosult tételes elszámolás alapján, azaz a tételes teljesítésnek megfelelő
összeg érvényesíthető a pótmunka ellenértékként.
1.3. Bordűrök és tapétázás (1.33., 1.25.2-es és a 2.10-es helyiségek) költségei az 1195/2018. (IV.4.)
Korm. határozat alapján rendelkezésre álló források terhére biztosítottak.
2. A Felek kifejezetten is rögzítik, hogy a pótmunkák műszaki tartalmát az alábbi dokumentumok
határozzák meg:
2.1. A könyvtári gombafertőzés felszámolása esetében a gombaszakértői szakvélemény (1. sz.
melléklet) és Vállalkozó Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlata (2. sz. melléklet)
2.2. A 0.23. és 0.24. jelű helyiségek aláalapozásának munkálatai esetében az aláalapozási terv (3.
sz. melléklet) és a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlata (4. sz. melléklet)
2.3. A bordűrök és tapétázás (1.33., 1.25.2-es és a 2.10-es helyiségek) esetében a Vállalkozó
Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlata (5. sz. melléklet), valamint a tapéták fektetési terve
(6.sz. melléklet)
A jelen pont szerinti mellékletek a jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részei abban az
esetben is, ha azok fizikailag nem kerülnek a törzsszöveghez csatolásra.
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: 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): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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):

45212314-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45212300-9

További tárgyak:

45212354-2

Kiegészítő szójegyzék

45221113-7
45236250-7
45240000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Fejér megye, Nádasdladány, hrsz. 242/2,
242/3, 242/5, 217/15
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) A Létesítmény:
Alapmennyiség: 1 db kastély épület - kb nettó 2400 m2 területrészének - felújítása. bontási munkák,
földmunkák, alapozás, beton- vasbeton- és acélszerkezet építés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés,
kőművesmunkák belső befejező és szakipari munkák, nyílászárók felújítása, belsőépítészet, gépészet,
erős- és gyengeáramú munkák, konyhatechnológia, fa-, fém-, kő-, szilikátrestaurátori munkákat. 0.23., 0.24.
helyiségek aláalapozása, könyvtárban gomba fertőzés megszünt,, 1.33.,1.25.2,2.10 helyiségekben bordűr,
illetve tapéta
A 9263 műemléki törzsszámú nádasdladányi Nádasdy-kastély együttes 14000 műemléki azonosítóval
rendelkező kastélyparkjában elvégzendő főbb feladatok: A műemléki védettség alatt álló tájképi kert
balesetmentes bejárhatóságának biztosításához szükséges fakivágási és faápolási munkák elvégzése a
teljes parkterületből mintegy 65.000 m2 területen, az előírt növények ültetése. Öntözőrendszer kiépítése, a
kastélykerti tó visszaállítása cca 7800 m2 vízfelülettel. Biztosítandó a tó vízellátásának évszakoktól független
megoldása, a vízszint szabályozhatósága, a tómeder szigetelése, 2 db fúrt kút megépítése, a terv szerinti
műtárgyak létesítése, rekonstrukciója, a vízbetáplálás és elvezető rendszer kiépítése. Történeti útrendszer
helyreállítása
Opciós mennyiség 1
- 1 db mintegy 16,46 m2 kapusház felújítása
- kastélyépület kiegészítő építőmesteri munkái
Opciós mennyiség 2
1 db víztorony felújítása
1 db díszkút felújítása és restaurálása
1 db fahíd építése
Kastély épület festőrestaurátori munkái
Kastély épület stukkóinak javítása és/vagy pótlása
1600 m2 kert terület tájépítészeti rendezése
Opciós mennyiség 3
1 db mintegy 840 m2 magtár rekonstr. és környezetének tájépítészeti rendezése
Az opciós mennyiségekre is kötelező az ajánlattétel.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége
kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feladatra.
B) 1. Kötbérterhes teljesítési rész és véghatáridő az alapmennyiség vonatkozásában:
Az első teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít.
Az első teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el
kell érje legalább a 30%-ot.
A második teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 12. teljes naptári hónap utolsó napja
számít. A második teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt
mértéke el kell érje legalább a 70%-ot.
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési
időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha az ajánlatkérő a teljesítést nem vette
át. Végteljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7. pont szerinti időtartam utolsó napja számít.
2. Az opciós mennyiségek lehívása esetén a végteljesítési határidő az opciós mennyiségek vonatkozásában
is érvényes.
3. Előteljesítés úgy a teljesítési részhatáridők, mint a teljesítési véghatáridő tekintetében elfogadott.
C) Az ajánlatkérő az alapmennyiségre vonatkozó Ajánlati Ár (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás az alapmennyiség vonatkozásában) 3%-ának, illetve az opciós mennyiségekre
vonatkozó Ajánlati Árak (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az egyes
opciós mennyiségek vonatkozásában) 3-3%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg. Az
alapmennyiséghez kapcsolódó tartalékkeret az alapmennyiséghez kapcsolódó munkák vonatkozásában, az
opciós mennyiségekhez kapcsolódó tartalékkeret az adott opciós mennyiség vonatkozásában használható
fel.

D) Az alábbiak részei a tervdokumentációnak, de ajánlatkérő nem kér rá ajánlatot: babaház, tájépítészet
II. ütem,látogatói parkolók és útjaik,műtárgyaik, ősök csarnoka kandalló, az ebédlőben lévő cserépkályha
rekonstrukciója, vasúti csille,valamint az Rkőkieg-1 és Rkőkieg-2 restaurátori tételek
(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: 16 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: 1625437694
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@merkbau.hu
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 3.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
3.1 A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének
ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.
Az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 1.233.125.382,- forint,
azaz nettó egymilliárd-kétszázharminchárommillió-százhuszonötezer-háromszáznyolcvankét forint,
mely az alapmennyiségben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az opciós mennyiség 1-re vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 35.722.330,forint, azaz nettó harmincötmillió-hétszázhuszonkétezer-háromszázharminc forint, mely az opciós
mennyiség 1-ben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az opciós mennyiség 2-re vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 80.541.268,forint, azaz nettó nyolcvanmillió-ötszáznegyvenegyezer-kétszázhatvannyolc forint, mely az opciós
mennyiség 2-ben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az opciós mennyiség 3-ra vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 229.137.200,- forint,
azaz nettó kétszázhuszonkilencmillió-százharminchétezer-kétszáz forint, mely az opciós mennyiség
3-ban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a Szerződés
Elfogadott Végösszege az alapmennyiség vonatkozásában. Az opciós mennyiség 1-re vonatkozó
Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a Szerződés Elfogadott Végösszege az opciós
mennyiség 1 vonatkozásában. Az opciós mennyiség 2-re vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel
növelt összege a Szerződés Elfogadott Végösszege az opciós mennyiség 2 vonatkozásában.
Az opciós mennyiség 3-ra vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a
Szerződés Elfogadott Végösszege az opciós mennyiség 3 vonatkozásában. A Tartalékkeret az
alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár, valamint az egyes opciós mennyiségekre vonatkozó
Szerződéses Árak 3-3 %-a, mely kizárólag a jelen szerződésben a Kbt-vel összhangban rögzített,
feltételek fennállása esetén, illetve módon kerülhet felhasználásra.
Szerződéses Ár alatt az alábbiakban értelemszerűen az alapmennyiség vonatkozásában az
alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár, az opciós mennyiségek esetében az opciós
mennyiségekre vonatkozó Szerződéses Ár értendő.
Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Szerződés 4.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
4.1. A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az
alapmennyiség vonatkozásában:
• Az első teljesítési részhatáridőnek a jelen Szerződés aláírását követő ötödik teljes naptári hónap
utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre a teljesítés műszaki ellenőr által leigazolt
mértéke el kell érje legalább a 30%-ot.
• A második teljesítési részhatáridőnek a jelen Szerződés aláírását követő tizenkettedik teljes naptári
hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre a teljesítés műszaki ellenőr által
leigazolt mértéke el kell érje legalább a 70%-ot.
Folytatás VI.3. pontban
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: Módosítás 1. esetkör, a gombafertőzés felszámolása
a könyvtárszobában.A könyvtár a nádasdladányi Nádasdy kastély egy központi eleme, fő
látványossága, a látogatói útvonal szerves része. A falakat rendkívül díszes, értékes fa falburkolatok,
festmények, a mennyezetet kazettás díszburkolat takarja. A kiviteli tervezés során nem volt mód a
falakat takaró fa burkolatok, festmények, álmennyezet megbontására, mert a könyvtár a látogatói
útvonal részeként folyamatosan használatban volt, emellett a burkolat megbontásához szükséges
engedélyek sem voltak a tervezési szakaszban beszerezhetők.
Módosítás 2. esetkör, a 0.23. és 0.24. jelű helyiségek aláalapozása
A tervezési szakaszban felhasznált talajmechanikai szakvélemény szerint szondázó alapfeltárásokat
végeztek az épület különböző területein úgy, hogy azok jól reprezentálják az épület alapozási
viszonyait. A kivitelező észlelte földkiemelés során észlelte, hogy a nevezett helyiségekben 2-2 fal
aláalapozatlan.
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: 1610628633 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1625437694 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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (8519/2019)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési-kivitelezési szerződés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda és a hozzá
csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út építésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212411-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Építési-kivitelezési szerződés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda és a hozzá
csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út építésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212411-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 15094/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Telek területe: 10951 nm.
Övezeti besorolás: Vk-711 757 (központi vegyes zóna).
7 - egyéb építészeti karakter.
1 - nem kialakult kategória.
1 - szabadon álló-telepszerű beépítési mód.
7 - min. 2 500 m² teleknagyság.
5 - <=40 % beépíthetőség.
7 - megengedett építménymagasság: 12,5-16,0 m.
Zöldfelület: min. 40 %.
Tervezett épület beépítési paraméterei:

Beépítés módja: Szabadon álló.
Beépítettség: 22,2 % (2434,44 nm).
Zöldfelület: 46,78 % (5123,39 nm).
Építménymagasság: 14,46 m.
A.) Hotelszobák.
A szálloda vendégszobái a méret és felszereltség szempontjából változatosak annak érdekében, hogy a
hotel több piaci szegmens (pl. üzleti vendégek, vállalati rendezvények, gyógyulni és kikapcsolódni vágyó
vendégek, családos vendégek stb.)
számára is vonzerőt jelentsenek. A piaci vizsgálatok és a hasonló profilú szállodák koncepciójának
áttekintése alapján egy olyan
szoba összetételt alakítanak ki, amely tartalmaz 122 kulcsegységet, ezen belül standard vendégszobát,
superior vendégszobát,
Junior Lakosztályt, és Lakosztályt,és a mozgássérültek számára kialakított 2 szobát.
Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben
a bútorok és a felszereltség megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve
hozzá rendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.
B.) Vendéglátó létesítmények:
- egy 145 férőhelyes, flexibilise n alakítható étterem, sétány felé tájolt 50 férőhelyes terasszal,
- egy 30 férőhelyes lobby bár és lounge a sétány és a Svájci Lak felé tájolva, és a hozzá tartozó 15
férőhelyes terasszal,
- a szálloda 4. emeltén elhelyezett fitness látvány-bár.
C.) Konferencia létesítmények.
A tervezett szállodát úgy alakítják ki, hogy az tartalmazzon a MICE vendégkör számára alkalmas tereket is.
D.) Élménysziget (gyermek világ játszótér, fitness, mini wellness)
A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit
építészetileg egy fedett,
fűthető híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy- és wellness szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda
szabadidős
vendégeinek igényeit. Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb
wellness egység
létrehozása a szálloda épületén belül (szauna, jacuzzi,szolárium), továbbá egy kardio gépekkel felszerelt
fitness terem. Ezt
indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is,amely kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott
Aquarius-t használni.
A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A
szálloda szempontjából
a wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a
kereslet növeléséhez,
és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős
vendégekkel
valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.
(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: 16 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: 2017 /S 089 - 173834
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Építési-kivitelezési szerződés a Hotel Sóstó SPA & Resort
négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út építésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/24 (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: ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u . 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes.depona@t-online.hu
Telefon: +36 42506514
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506515
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: 2950816587 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 6. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2019. április 15.
További ajánlatkérő adatai:
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020)
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18.
Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland
Telefon: +36 42500106
E-mail: sostort@sostort.hu
Fax: +36 42500107
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu
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 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: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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

45212411-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212411-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 15094/3 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepítés, a kialakítás alapadatai:
Telek területe: 10951 nm.
Övezeti besorolás: Vk-711 757 (központi vegyes zóna).
7 - egyéb építészeti karakter.
1 - nem kialakult kategória.
1 - szabadonálló-telepszerű beépítési mód.
7 - min. 2 500 m² teleknagyság.
5 - <=40 % beépíthetőség.
7 - megengedett építménymagasság: 12,5-16,0 m.
Zöldfelület: min. 40 %.
Tervezett épület beépítési paraméterei:
Beépítés módja: Szabadon álló.
Beépítettség: 22,2 % (2434,44 nm).
Zöldfelület: 46,78 % (5123,39 nm).
Építménymagasság: 14,46 m.
A.) Hotelszobák.
A szálloda vendégszobái a méret és felszereltség szempontjából változatosak annak érdekében, hogy a
hotel több piaci
szegmens (pl. üzleti vendégek, vállalati rendezvények, gyógyulni és kikapcsolódni vágyóvendégek, családos
vendégek stb.)
számára is vonzerőt jelentsenek. A piaci vizsgálatok és a hasonló profilú szállodák koncepciójának
áttekintése alapján egy olyan szoba összetételt alakítanak ki, amely tartalmaz 122 kulcsegységet, ezen belül
standard vendégszobát, superior vendégszobát, Junior Lakosztályt, és Lakosztályt,és a mozgássérültek
számára kialakított 2 szobát.
Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben
a bútorok és a felszereltség megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve
hozzárendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.
B.) Vendéglátó létesítmények:
- egy 145 férőhelyes, flexibilisen alakítható étterem, sétány felé tájolt 50 férőhelyes terasszal,
- egy 30 férőhelyes lobby bár és lounge a sétány és a Svájci Lak felé tájolva, és a hozzá tartozó 15
férőhelyesterasszal,
- a szálloda 4. emeltén elhelyezett fitness látvány-bár.
C.) Konferencia létesítmények.
A tervezett szállodát úgy alakítják ki, hogy az tartalmazzon a MICE vendégkör számára alkalmas tereket is.
D.) Élménysziget (gyermek világ játszótér, fitness, mini wellness)
A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit
építészetileg egy fedett,

fűthető híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy- és wellness szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda
szabadidős
vendégeinek igényeit. Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb
wellness egység létrehozása a szálloda épületén belül (szauna, jacuzzi,szolárium), továbbá egy kardio
gépekkel felszerelt fitness terem. Ezt
indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is,amely kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott
Aquarius-t használni.
A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A
szálloda szempontjából
a wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a
kereslet növeléséhez,
és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős
vendégekkel valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.
(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: 16 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: 3393023976
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u . 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes.depona@t-online.hu
Telefon: +36 42506514
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506515
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): Szerződő felek a teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épber.)
28. § alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a
beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.
Az egyeztetéseken csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben állapodtak meg a felek,
melyet a tárgyi szerződésmódosítás útján okiratba foglaltak.
Felek az Építési-kivitelezési szerződés, az Épber. 28. § rendelkezéseivel összhangban a szerződő
felek az 1. sz. melléklet szerint, 19 db tétel tekintetében módosítják. Az egyes tételeket a műszaki
ellenőr és a tervező részletesen vizsgálták (különösen használat; élettartam; üzemeltetési
szempontok; költség és mennyiségi szempontok szerint), a jogszabályi megfelelőséget igazolták.
A költségvetés érintett tételeit és azok alapján a beépítésre kerülő, véglegesített tételek jegyzékét a
6. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete („Változásbejelentés”) tartalmazza.
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: Az Épber. 28. § rendelkezéseivel összhangban, mivel a Szerződő
felek az Épber. 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodtak, így a
szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
A változás a szerződés ellenértékének növekedésével nem jár, így a jogalap vizsgálata körében az
értékbeli korlátozásokra nem kell tekintettel lenni.
Kivitelező az egyenértékűség igazolása tekintetében részletes dokumentációt bocsátott a műszaki
ellenőr és tervező rendelkezésére. A műszaki ellenőr és tervező a dokumentációt részletes szakmai
ellenőrzésnek vetette alá, az egyenértékűség tényét aláírásukkal igazolták.
A fent rögzítettek alapján megállapítható, hogy jelen szerződésmódosítás az ellenérték
módosításával nem jár, továbbá az az Épber. 28. § rendelkezéseivel igazoltan és ellenőrzötten
összhangban van. Ebből következően a módosítás megfelel, így az nem minősül lényegesnek
összhangban a Kbt. 141. § (6) bekezdés rendelkezéseivel.
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: 3393023976 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3393023976 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 (8573/2019)
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: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Endre
Telefon: +36 92502100
E-mail: horvathendre@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502101
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: Villamos energia
Hivatkozási szám: EKR000346922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia - közvilágítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási
területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek teljes alapú villamos energia ellátása
nem közvilágítási célra 3 384 415 kWh mennyiségben 2019. január 1. 00:00 órától 2020. december 31.
24:00 óráig.
Felhasználási helyek száma: 146 db.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt a fent meghatározott mennyiséghez képest + 30%
mértékben eltérni a nyertes
ajánlattevő által megajánlott szerződéses áron azonos szerződéses feltételek mellett.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (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 235 - 537161
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. rész Rész száma: 1 Elnevezés: Villamos energia - közvilágítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/20 (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: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14865698
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: 104669803 Pénznem: HUF
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 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. §-ában
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:
2019/05/13 (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):

09310000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási
területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek teljes alapú villamos energia ellátása
nem közvilágítási célra 3 384 415 kWh mennyiségben 2019. január 1. 00:00 órától 2020. december 31.
24:00 óráig.
Felhasználási helyek száma: 146 db.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt a fent meghatározott mennyiséghez képest + 30%
mértékben eltérni a nyertes
ajánlattevő által megajánlott szerződéses áron azonos szerződéses feltételek mellett.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (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: 104669803
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14865698

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 szerződésmódosítás időpontja: 2019. április 30.
3. Módosító rendelkezések:
3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel a Felek Az alapszerződés
10. 1. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
3.1.1. A következő helyett:
„10.1. A szerződés időtartama:
Jelen szerződés 2019. január 1. napjának 0:00 órájakor lép hatályba, feltéve, hogy a 2. pontban
rögzített valamennyi feltétel teljesül.
A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik, a hatályba lépés időpontjától 2018.
december 31. napjának 24:00 óráig (lejárat időpontja).”
3.1.2. A következő az irányadó:
„10.1. A szerződés időtartama:
Jelen szerződés 2019. január 1. napjának 0:00 órájakor lép hatályba, feltéve, hogy a 2. pontban
rögzített valamennyi feltétel teljesül.
A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik, a hatályba lépés időpontjától 2020.
december 31. napjának 24:00 óráig (lejárat időpontja).”
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: Az ajánlati felhívás II. rész II.2.7) pontjában egyértelműen rögzítésre
került, hogy a szerződést a felek határozott időtartamra, 2019. január 1. – 2020. december 31.
napjáig kötik meg.
Ennek ellenére az Alapszerződés 10.1. pontjában a szerződés lejártának időpontja adminisztrációs
hibából kifolyólag 2018. december 31. 24:00 órában került meghatározásra a ténylegesen irányadó
2020. december 31. 24:00 időpont helyett.
A közbeszerzési dokumentumokban és a szerződésben lévő ellentmondás feloldására szükségessé
vált a szerződésmódosítása, a fentiekre tekintettel a felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése
alapján módosították, mely módosítás nem lényeges módosítás.
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: 104669803 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 104669803 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

VELENCE PLUS Sport, Termálvíz-és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft (8362/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Koncessziós hirdetmény
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: VELENCE PLUS Sport, Termálvíz-és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88895831
Postai cím: Tópart Utca 26
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László Csaba
Telefon: +36 307732177
E-mail: cslaszlo@velenceitosport.hu
Fax: +36 17999909
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.velenceplus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR000485922019/
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):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485922019/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 ( 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: Támogatott szervezet
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
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
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: Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban
Hivatkozási szám: EKR000485922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sportuszoda kivitelezése és üzemeltetése koncessziós szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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:
Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212212-5

További tárgyak:
92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Velence, 4509/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Velence Városában tervezett sportuszoda (úszó és vízilabda sportrendezvények lebonyolítására, úszás,
vízilabda és szinkronúszás oktatás folytatására alkalmas vízisport létesítmény) kivitelezése és üzemeltetése
20 év időtartamban.
A tervezett épület beépített alapterülete: 4019 m2
beépítettség 30,4%
terepszint alatti beépítettség 4462 m2
Építménymagasság 10,29 m
A tervezett zöldfelület (55%): 7390 m
A tervezett épület nettó alapterülete: 8160 m2
Az Ajánlattevő feladata az uszoda építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos
feladatok elvégzése.
A nyertes Ajánlattevő kizárólagos joga és kötelezettsége az uszoda felépítése, működtetése, valamint az
uszoda birtoklása, használata és hasznainak szedése a koncessziós időszak alatt, az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott koncessziós szerződés rendelkezéseivel összhangban.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
x az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell
feltüntetni)
Részszempont: 1 A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai
gyakorlata (hónap) Súlyszám: 30
2 Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 264 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
Többváltozatú ajánlattétel kizárt.
A részajánlat kizárásának oka: A beszerzés tárgya nem osztható.
Részhatáridők: Az üzemeltetés időszaka 20 év, amely a kivitelezés várható befejezését (15 hónap) követően
kezdődik.
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 igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll.
Előzetes igazolás az ajánlat részeként:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (KR) 1. § (1) bek alapján ATnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ATnek
a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ATnek attól függetlenül
be kell nyújtania, hogy az Ajánlatkérő (AK) az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványokat is köteles benyújtani.
Az EEKD-t, és a nyilatkozatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus
űrlap kitöltése útján kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)–(8) bek szerinti igazolás:
A KR 1. § (2) bek szerint AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek alapján a kizáró okokra vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ATnek a KR III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:
- a Magyarországon letelepedett ATnek a KR III. Fejezet 8. §-a
- a nem Magyarországon letelepedett ATnek a KR III. Fejezet 10. §-a szerint kell az igazolásokat
benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bek a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró
ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. [Kbt. 63. § (3) bek]
A KR 15. § (1) bek alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKDt szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében. Az alvállalkozó tekintetében nem szükséges további nyilatkozatot
benyújtani az eljárás ezen stádiumában [KR 15. § (2) bek].
A KR 1. § (4) bek alapján a KR III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A KR 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK az
igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
AK nem írja elő olyan igazolás benyújtását, amely az e-Certis rendszerben ingyenesen,
elektronikusan elérhető, azzal, hogy nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén AK kéri a releváns
igazolás magyar nyelvű fordításának a benyújtását, a Kbt. 69. § (11) bek.vel összhangban.
A Kbt. 65. § (7) bek megfelelően alkalmazható.
AK a Kbt. 65. § (1) bek c) pontja tekintetében felhívja ATk figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen
csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja szerinti
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság
vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 67. § (7) bek szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 67. § (1) bek 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
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és
dokumentumok megjelölése:
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 igényelt információk és
dokumentumok megjelölése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a M1)-M3)
pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő előzetes igazolásként
elfogadja az EEKD-ban tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő megfelel az előírt
alkalmassági követelménynek (Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).
A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra –
igazolható:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás
megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
öt év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) legjelentősebb
építési beruházásainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás
megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M3) a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
M4) a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4) és (11a) bekezdésében, a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. §-ában és a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával,
amely összesen legalább 3000 m2 alapterületű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti közhasználatú építmény kivitelezésére irányult.
M2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával,
amely a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.
(X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti „A” kategóriás (>1500 fő) kapacitású közfürdő,
uszoda üzemeltetésére irányult. Az Ajánlatkérő az előírt időszaknál hosszabb időre kötött szerződés

esetén az üzemeltetési szolgáltatás „befejezésének” azt tekinti, ha az üzemeltetésből legalább egy
év eltelt.
Az M1) és az M2) alkalmassági feltételnek egy referenciával is meg lehet felelni, ha az mindkét előírt
feltételnek megfelel.
M3) nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti:
a) legalább egy fő MV-É;
b) legalább egy fő MV-ÉG;
c) legalább egy fő MV-ÉV
kódjelű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettségek (vagy az azzal
egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati
idővel rendelkező szakemberrel;
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása
vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy
időintervallumként veszi figyelembe.
Az a)-c) pont szerinti szakemberek csak egy pozícióra jelölhetők.
M4) nem rendelkezik legalább egy fő fürdővezető szakmérnök végzettségű szakemberrel.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a vezető felelős műszaki vezetői
feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel
esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó
fenti M3) a) pont, továbbá az M4) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7)
bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés
során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen
is megfelelhetnek.
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,5%, illetve 1%/nap; hibás teljesítési kötbér: 20%, meghiúsulási kötbér: 30%.
2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A Kbt. 135. §-ával összhangban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdés alapján, az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki
átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A további fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az
Ajánlatkérő 20 évre átadja az épület hasznosításának jogát.
Az eljárás lebonyolításának menete:
AK egyszakaszos, tárgyalás nélküli eljárást folytat le. A benyújtott írásos ajánlat ajánlati kötöttséggel terhelt.
Ajánlati kötöttség az ajánlatok bontásának időpontjától számítódik, és attól számítva 60 napig él. Az eljárás
befejezésének indikatív időpontja az ajánlatok bontásától számított 60. napon. A közbeszerzési eljárás
lebonyolítására egyebekben a Kbt. II. része és az egyéb közbeszerzési dokumentumok az irányadóak.
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
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:
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
Az ajánlatok bontásának időpontja: 2019.06.20.12:00 óra EKR.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapja
Kiadóhivatala által jelen pontra is érvényesített szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3)
pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát
meghatározni, azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (4) bek. és a 39. § (3) bek. megf. a minősített a. tevőnek külön
kell igazolnia a szerz. teljesítésére való alkalmasságát azon alkalm. követelmények tekintetében,
amelyeknél az a. kérő a közb. eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bek.
vagy a 37. § (3) bek. alapján megh. minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja
meg az a. tevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre
kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1), M2) M3) és M4) pontjában meghatározott alkalmassági
feltétel vonatkozásában.
2. A. kérő a Kbt. 71. § (6) bek. megfelelően feltünteti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A. kérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezéseit.
4. A kiosztható pontszám alsó, és felső határa: 0-100
5. A Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja alapján az a módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a
ponthatárok közötti pontszámot, továbbá a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján minimális elvárás és
legkedvezőbb megajánlás:
- A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap)
(max. 120 hónap): arányosítás (aránypár)
Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a
minőségi szempontra (A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai
gyakorlata (hónap)) tett megajánlást, továbbá az azt alátámasztó iskolai végzettséget igazoló
dokumentumot (ha a kamarai nyilvántartásból nem állapítható meg a jogosultsága), önéletrajzot és
rendelkezésre állási nyilatkozatot tekinti.
- Nettó ajánlati (HUF): fordított arányosítás.
Az Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre
bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő részletes költségvetéssel alátámasztani. Az értékelés
alapját képező ajánlati ár a következő módon kalkulált ellenszolgáltatás:
Ajánlati ár = Kivitelezésre vonatkozó ár – (Koncessziós díj + 240 x havi bérleti díj).
A koncessziós díjat a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 90 napon belül fizeti meg egy
összegben az ajánlatkérőnek.
A bérleti díjat a nyertes ajánlattevő fizeti évente egy összegben az ajánlatkérőnek.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek. alapján NEM írja elő az alvállalkozók megjelölését.
7. Ajánlatkérő 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).
8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 50 MFt/kár, illetve 100 MFt/év mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra.
9. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba, lajstomszám: 00252; dr. Fónagy Tímea, lajstomszám: 00417
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:
2019/05/13 (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
8 opcionális információ
15 ezt az információt itt vagy - adott esetben - az ajánlattételi felhívásban adja meg
16 csak építési beruházási koncesszió esetében

Balassagyarmati Tankerületi Központ (8965/2019)
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: Balassagyarmati Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18821307
Postai cím: Rákóczi fejedelem Útja 17
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.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/EKR000394462019/
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/EKR000394462019/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)
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 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: Varsányi Hunyadi Mátyás Ált. Iskola fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000394462019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45214200-2

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÉPÜLETRÉSZEK BONTÁSA: A jelenlegi tornaszoba elavult, ezért bontása indokolt. A kazánház
elavult, a bővítés többlet igényét nem tudja kiszolgálni, kedvezőtlen elhelyezkedése, új kazánház
építése miatt lebontása indokolt. Az iskola tornaszertára kicsi, a tetőterében lévő iroda szűkös, a
lépcső nem tehető akadálymentessé, elhelyezkedése az új funkciókra is alkalmatlan ezért ezen
épületrész bontása is indokolt. A telek legfeljebb 30 %-os beépítettségét csak az iskola emelet
ráépítésével lehet biztosítani, emelet fölötti részleges tetőtérbeépítéssel, ezért a jelenlegi tetőtér
beépítést és a teljes épületen a tetőszerkezetet el kell bontani.
MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ KORSZERŰSÍTÉSE: Az általános iskola meglévő épületrészének
korszerűsítése (aljzatbeton, vízszigetelés, padló és fal hőszigetelés, nyílászárók beépítése, padló
és fal burkolatok, válaszfalak, teherhordó fal befalazások, vakolatjavítások, festés-mázolás,
épületgépészeti vezetékek és berendezések, épületvillamossági vezetékek és berendezések)
miatt szükséges munkálatok: Pinceszint: Az épület pince szintjén lévő informatika terem helyén
a fizikai dolgozók nemenként elkülönített szociális helyiségei, karbantartó helyiség, általános
raktár és takarítószer tároló alakítandó ki. Szükséges munkák: szakipari munkák (válaszfalak,
vakolatok, burkolatok, nyílászárók, felületképzések, utólagos hőszigetelések), épületgépészet
(fűtés, víz-csatorna, szellőzés), rész épületvillamosság. Rákóczi úti épületrész földszintje: Az épület
földszintjén, a Rákóczi úti épületrészen meglévő helyiségek (001-012 számú, kivéve 006, 007)
korszerűsítése, felújítása, vizesblokkok szellőzése. Szükséges munkák: szerkezeti és szakipari
munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal építés, acél födém
építés, nyílászárók, padló és falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna
és vizesblokk szellőztetés), rész épületvillamosság és tűzjelző építés. Szécsényi úti épületrész
földszintje: Az épület földszintjén, a Szécsényi úti épületrészen meglévő helyiségek (013-025,
048, 041-045) korszerűsítése, felújítása, vasbeton födém lemez építés, lépcsőszerkezet építése,
teherhordó fal befalazások, felvonó építés, vizesblokk szellőztetés. Szükséges munkák: szerkezeti
és szakipari munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal és
válaszfal építés, vasbeton lépcső, zsaluzás, alapozás, vasbeton födém építés, nyílászárók, padló és
falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna, és vizesblokk szellőztetés), rész
épületvillamosság és tűzjelző, illetve felvonó.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZEK ÉPÍTÉSE AZ ÉPÜLET FÖLDSZINTI BŐVÍTÉSÉVEL: Kiszolgáló helyiségek
építése a tornateremhez: Az épület földszinti bővítésével kialakítandó, tornatermet kiszolgáló és
egyéb új helyiségek építése. Szükséges munkák: teljes szerkezetépítés és szakipar,épületgépészeti
munkák, épületvillamosság és tűzjelző rendszer. Tornaterem építés: Új tornaterem építése a
hőszigetelt, téglaszerkezetű raktárcsarnok fajlagos költségével számolva. Szükséges munkák:
szerkezetépítés, szakipar, épületgépészet.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET EMELET RÁÉPÍTÉSÉVEL: Új emeleti tantermek
és szaktantermek, illetve kiszolgáló helyiségek és vizesblokk építése. Szükséges munkák:
szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző, felvonó építés.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET TETŐTÉR RÉSZ BEÉPÍTÉSÉVEL: Új tetőtéri
helyiségek építése tanári helyiséggel, irodákkal, vizesblokkal, gépészeti helyiséggel.
Szükséges munkák: szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző,
felvonó építés.
TORNÁCOK, RÁMPÁK ÉPÍTÉSE.
KÜLSŐ MUNKÁK: 16x30 m méretű öntött gumi gyakorlópálya kialakítás. Iskolaudvar felújítása
(térkő bontás-építés, salakpálya betonszegély-acéloszlop-fémháló bontás, csapadékvízelvezetés,
tereprendezés). Zöldfelület fejlesztés, növénytelepítés. Szórt burkolatú út, parkoló kialakítása,
gyalogos út építése. 2 db tűzcsap kiépítése.
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: Iskolaépület felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztéssel (bővítéssel, átalakítással, felújítással) tervezett helyiségek:
Pinceszínt: 01 karbantartó helyiség: 18,15 m2 lapburkolat, 02 általános raktár: 18,00 m2 lapburkolat,
03 folyosó 11,54 m2 lapburkolat, 04 zuhanyozó 2,32 m2 lapburkolat, 05 előtér: 1,37 m2 lapburkolat,
06 wc: 1,52 m2 lapburkolat, 07 női öltöző: 3,91 m2 lapburkolat, 08 előtér: 2,16 m2 lapburkolat, 09
wc: 1,44 m2 lapburkolat, 10 férfi öltöző: 3,44 m2 lapburkolat, 11 zuhanyozó: 1,44 m2 lapburkolat, 12
takarítószer tároló: 1,87 m2 lapburkolat (3,87 m2), 13 lépcsőtér: 5,38 m2 lapburkolat
Földszint: 001 tanterem: 52,80 m2 PVC, 002 tanterem: 52,27 m2 PVC, 003 fiú wc: 4,59 m2
lapburkolat, 004 piszoár: 7,57 m2 lapburkolat, 005 fiú mosdó: 4,24 m2 lapburkolat, 007A előtér: 8,33
m2 lapburkolat, 008 leány mosdó: 5,55 m2 lapburkolat, 009 leány wc: 11,72 m2 lapburkolat, 010
aula: 53,97 m2 lapburkolat, 010A közlekedő: 13,38 m2 lapburkolat, 011 porta: 3,57 m2 lapburkolat,
012 szélfogó: 8,28 m2 lapburkolat, 013 folyosó: 45,64 m2 lapburkolat, 014 folyosó: 44,93 m2
lapburkolat, 015 folyosó: 35,39 m2 lapburkolat, 016 tálaló: 7,81 m2, lapburkolat, 017 tanterem: 53,22
m2 PVC, 018 tanterem: 53,82 m2 PVC, 019 tanterem: 51,43 m2 PVC, 020 tanterem: 51,43 m2
PVC, 021 lépcsőház: 14,48 m2 lapburkolat (27,68 m2), 022 tanterem: 50,83 m2 PVC, 023 tanterem:
52,30 m2 PVC, 024 leány (AM) zuhanyozó 10,16 m2: lapburkolat, 025 leány (AM) mosdó: 11,20 m2
lapburkolat,
Földszint: 025A takarítószer tároló: 1,03 m2 lapburkolat, 041 leány (AM) öltöző: 29,81 m2
lapburkolat, 042 előtér: 3,68 m2 lapburkolat, 043 AM wc: 4,75 m2 lapburkolat, 044 előtér: 3,68
m2 lapburkolat, 045 AM wc: 4,75 m2 lapburkolat, 048 lift: 2,82 m2, 049 tornác: 9,89 m2, agyálló
lapburkolat, 050 tornác: 13,26 m2 fagyálló lapburkolat, 051 tornác: 20,21 m2 fagyálló lapburkolat
Emeleti színt: 101 tanterem: 52,80 m2 PVC, 102 AM wc: 4,62 m2 lapburkolat, 103 folyosó: 34,18 m2
lapburkolat, 104 tanterem: 52,21 m2 PVC, 105 lépcsőház: 41,73 m2 lapburkolat, 106 szertár: 14,58
m2 sav-kopásálló PVC, 107 technika szaktanterem: 52,09 m2 sav-kopásálló PVC, 108 folyosó:
44,74 m2 lapburkolat, 109 szertár: 18,12 m2 sav-kopásálló PVC, 110 természettud. szaktanterem:
71,28 m2 sav-kopásálló PVC, 111 szertár: 18,12 m2 sav-kopásálló PVC, 112 folyosó: 38,18, m2
lapburkolat, 113 tanterem: 51,49 m2 PVC,
Emeleti színt: 114 tanterem: 51,49 m2 PVC, 115 lépcsőház: 33,47 m2 lapburkolat, 116 folyosó: 18,52
m2 lapburkolat, 117 egyéni fejlesztő: 24,99 m2 PVC, 118 szertár: 20,32 m2 PVC, 119 takarítószer
tároló: 2,08 m2 lapburkolat, 120 öltöző: 2,08 m2 lapburkolat, 121 ének-zene szaktanterem: 76,65 m2
kopásálló PVC, 122 rajz-művészet szaktanterem: 72,96 m2 sav-kopásálló PVC, 123 szertár: 18,21
m2 sav-kopásálló PVC, 124 szertár: 18,21 m2 sav-kopásálló PVC, 125 fiú wc: 6,83 m2 lapburkolat,
126 piszoár: 9,20 m2 lapburkolat, 127 AM wc: 4,75 m2 lapburkolat, 128 mosdó: 2,99 m2 lapburkolat,
129 mosdó: 2,90 m2 lapburkolat, 130 leány wc: 16,96 m2 lapburkolat, 131 számítástech.-nyelvi
szaktt.: 72,96 m2 lapburkolat
132 lift: 2,82 m2, 133 erkély: 5,22 m2 fapalló, 134 erkély: 5,22 m2 fapalló
Tetőtéri színt: 201 tanári szoba: 67,96 m2 PVC 75,42 m2, 202 lépcsőház: 30,30 m2 lapburkolat,
203 iroda: 19,52 m2 PVC 21,75 m2, 204 iroda: 27,66 m2 PVC 30,83 m2, 205 előtér: 16,25 m2
lapburkolat 18,27 m2, 206 AM wc: 7,71 m2 lapburkolat, 207 közlekedő: 9,46 m2 lapburkolat, 208
takarítószer tároló: 4,23 m2 lapburkolat, 209 teakonyha: 17,80 m2 lapburkolat 26,16 m2, 210
wc: 3,15 m2 lapburkolat, 210A mosdó: 1,52 m2 lapburkolat, 211 gépészeti helyiség 55,05 m2
lapburkolat, 212 lift: 2,82 m2
Épület hasznos alapterület, tornáccal: 2092,09 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési
dokumentumok

3. kötetének részét képezik.
(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 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban
számítva (1-10 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / 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: 15 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: EFOP-4.1.2-17-2017-00006
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hó max. 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás
esetén az ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1
munkanap min.
II.2.1) Elnevezés: Tornaterem építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
006 AM. wc: 4,73 m2 lapburkolat, 007 folyosó 25,67 m2 lapburkolat, 015A folyosó: 23,90 m2
lapburkolat, 026 orvosi szoba: 18,16 m2 lapburkolat, 027 előtér: 1,47 m2 lapburkolat, 028 wc: 1,47
m2 lapburkolat, 029 folyosó: 10,54 m2 lapburkolat, 030 tanári öltöző: 10,14 m2 lapburkolat, 031
zuhanyozó: 2,57 m2 lapburkolat, 032 előtér: 1,92 m2 lapburkolat, 033 fiú zuhanyozó: 7,09 m2
lapburkolat, 034 fiú mosdó: 5,30 m2 lapburkolat, 035 fiú öltöző 23,11 m1 lapburkolat, 036 mosdó:
2,84 m2 lapburkolat, 037 wc: 1,55 m2 lapburkolat, 038 wc: 1,55 m2 lapburkolat, 039 mosdó: 2,02

m2 lapburkolat, 040 szertár: 61,37 m2 lapburkolat, 046 tornaterem: 600, 00 m2 sportburkolat, 047
szélfogó: 5,90 m2 lapburkolat
Hasznos alapterület: 811,3 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési
dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(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 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban
számítva (1-10 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / 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: 15 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: EFOP-4.1.2-17-2017-00006
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hó max. 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás
esetén az ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1
munkanap min.
II.2.1) Elnevezés: Iskolaudvar felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

• 16x30 m méretű öntött gumi burkolatú gyakorlópálya kialakítás: 576 m2 Multifunkcionális
sportburkolat kiépítése, 92 m Süllyesztett szegély, 70 db rácsos folyóka beépítése,
• Iskolaudvar felújítása: 30m3 beton akna, kerítés bontása, 54 m Betonfolyóka készítése, 144 m
kerítés építése tartozékokkal, 2 db Kapubejáró híd építése, 400 m2 Szórt útalap készítése, 540 m2
Térkő burkolat bontása, 250 m2 Térburkolat készítése, 74 db rácsos folyóka beépítése,
• Zöldfelület fejlesztés, növénytelepítés:364 db évelő növény telepítése, 3000 m2 gyepesítés
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési
dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(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 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban
számítva (1-10 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / 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: 15 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: EFOP-4.1.2-17-2017-00006
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hó max. 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás
esetén az ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1
munkanap min.
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, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és

q)pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek 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 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: 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17.
§ (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §(1) bekezdés g)–k) és m)
és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet. A 321/ 2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra 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. A Kbt. 74. § (1)bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás soránkövetkezik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§
(1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§(1) alapján ajánlatkérő előírja az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az 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. Minimumkövetelmény: SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal. A közbeszerzés valamennyi része tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmatlan az
ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, a magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1:Az Étv. szerinti építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint
amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaravállalkozó 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.Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági
alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek
a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67.
§ szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Ezen nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt műszaki, szakmai alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági köv. teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására
köteles benyújtani A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) alapján, ha az ajánlattevő az
előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
nyilatkozatot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 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, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia 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. Az ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja
alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő
a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget
tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül. A
referencia igazolások (nyilaktozatok) elfogadása tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 22. §
(5) bekezdése szerint jár el.
M/1,2,3: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5
év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett magasépítési referencia
ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésének megfelelően az igazolásnak
tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét - m2 , a teljesítés kezdő és
befejező időpontját (év, hó nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, nyilatkozatot,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1 Az 1.rész - Iskolaépület felújítása esetén: ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett a magasépítési referenciával, mely legalább 1 500 m2 alapterületű egy vagy több
szerződésből teljesített épület (ek) építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai
munkáira vonatkozik.
M/2 A 2.rész Tornaterem építése esetében: ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett a magasépítési referenciával, mely legalább 500 m2 alapterületű egy vagy több
szerződésből teljesített épület (ek) építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai
munkáira vonatkozik.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelménynek (M/1) megfelelni.
M/3 A 3.rész Iskolaudvar felújítása esetében: ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett referenciával, mely legalább 300 m2 alapterületen egy vagy több szerződésből teljesített
külső burkolat építési és/vagy felújítási munkáira vonatkozik.
Az M2 referencia igazolható az M1 referenciával is.
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: A teljesítési határidő késedelme esetén a késedelem minden naptári napja után,
a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a lehet. A környezetvédelmi vállalások be nem
tartása esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 0,2%/ be nem tartott alkalom, maximum 10 alkalom
kötbér. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész után, a szerződés szeirnti
nettó vállalkozói díj 1 %-a, max. 15 %. A jótállási időszakban „A jótállási időszak alatt a helyszíni
javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00
óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(munkanap).” értékelési szempontra adott
ajánlatának be nem tartása esetén a Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 0,2%/ késedelmes munkanap
késedelmi kötbér terheli max 10 késedelmes munkanap. A Megrendelő ezen késedelmi kötbért
jogosult a jóteljesítési biztosítékból érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér: Nem teljesítés (meghiúsulás)
esetén Megrendelőt nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg. Jótállás:
a műszaki átadás-átvételtől az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótálllási időtartam min 12 hónap
max 60 hónap. Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj
5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint. A mellékkötelezettségek pontos
leírását a szerződéstervezet tartalmazza. (lsd 2. kötet)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Minden részajánlat tekintetében: Ajánlatkérő a fedezetet az EFOP-4.1.2-17-2017-00006
sz. támogatási szerződésből utófinanszírozással biztosítja. A támogatás intenzitása: 100,0000
%. Ajánlatkérő tartalékkeret biztosításáról nem rendelkezik. A kifizetés pénzneme forint (HUF). A
teljesítésigazolás: a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. A teljesített ellenszolgáltatás átutalással - Ft - kerül
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. szerint, 30 napon belül.
Alvállalkozó igénybevétele esetén:- a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A-32B §-ában rögzített szabályok szerint
történik az ellenszolgáltatás teljesítése. A szerződés teljesítése során részenként 3-3 db részszámla és
a végszámla nyújtható be. Előleg: 10 %, az előleg a 2. és 3. részszámlából arányosan kerül levonásra.
Az építési munkák építési engedélykötelesek. Afizetési feltételeinek részletes szabályait a vállalkozási
szerződés tervezet tartalmazza. Vállalkozó a Ptk 6:186 § (1) bek. alapján pénzvisszafizetésre kötelezheti
magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
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: 2019/06/12 (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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
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
x 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
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: Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelő feltételes közbeszerzési eljárás, a

vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának
jóváhagyása.
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 igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdés
alapján kizáró okok és műszaki szakmai alkalmasság tekintetében
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
x Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: Ajánlatkérő él a fedezet
részek közötti átcsoportosítási lehetőségével a bontási jegyzőkönyvben rögzített fedezetek ellenére.
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: Minden rész tekintetében: Ajánlati ár: fordított arányosítás; Jótállás: arányosítás,
Körny.véd. vállalások - egyenes arányosítás, helyszíni javítás: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)
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. Az ajánlatkérő nem alk. a Kbt. 114. § (11) bek. foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és
excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bek. foglaltak
alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a
nyilattkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény
szerinti aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b)
pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemlegestartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a
cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érk. a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.4)

8.A 322/2015. Kr. 26. §- alapján AK előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára építési összkockázatú építési vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie
(vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) az 1. rész tek. legalább 400 millió Ft/év és 100
millió Ft/ káresemény, a 2. rész tek. legalább 150 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény, a 3. rész
tek. legalább 30 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak
érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a
szavatosság/
jótállás körében bekövetkező eseményekre. Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás
fennállására illetve megkötésére vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak
szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is..
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bek. foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, az eljárás
eredményességéhez részenként min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges.
13.Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a
321/2015. Kr., a 322/
2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10
pontot kap. 1. rész-szempont nettó ajánlati ár : fordított arányosítás, a 2. és 4.résznél arányítás és 3.
rész-szempont esetén egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelően
feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási
szerződés módosításának
jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bek. alkalmazását is. Az Ajánlatkérő meghatározza
továbbá, hogy az eljárás
egyes részei között a fedezetátcsoportosítás jogát fenntartja.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Majorosné Kanyó Mária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00183.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (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

Lenti Városgazdálkodási Kft. (8974/2019)
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: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czigány Tibor
Telefon: +36 92551240
E-mail: cziganytiborlenti@gmail.com
Fax: +36 92551240
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/EKR000257112019/
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/EKR000257112019/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: Ingatlankezelés
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: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Hivatkozási szám: EKR000257112019
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:
A város közigazgatási területén a felszín alatt jelentős termálvagyon található, mely az olajbányászat
által jól feltérképezett. Kiaknázása azonban ma még gyerekcipőben jár, hiszen a termálvizet csak a
lenti Termálfürdőben hasznosítják.
A termálvíz hasznosításának lehetősége hívta életre a projektet. Jelenleg a város intézményeinek
hő- és használati melegvíz-ellátását földgáz felhasználásával biztosítják, ami jelentős költséget
jelent az önkormányzat számára ugyanakkor komoly ÜHG kibocsátással is jár. A helyi geotermikus
adottságok kihasználásával jóval kedvezőbb, fenntarthatóbb módon lehetne a hőenergia igényeket
kielégíteni a városban.
Lenti Város Önkormányzata 10 önkormányzati intézményében tervezi a fűtés és használati
melegvíz-ellátásának gáztüzelésről geotermikus energiára történő átállítását egy termelő és egy
visszasajtoló kút, az intézményekhez vezető hőtávvezeték, az intézményi termál hőközpontok és a
rendszert vezérlő erős és gyengeáramú hálózat megépítésével.
A kialakítandó geotermikus rendszerhez csatlakoztatott épületek energetikai jellemzői alapján
meghatározásra került a teljes rendszer hőteljesítmény-igénye a külső hőmérséklettől való
hőfoklefutása, várható éves hőigénye, illetve a rendszer átlagos évre vonatkozó tartamdiagramja.
A 10 db intézmény átlagos éves csúcsteljesítmény-igénye és hőfogyasztása az épületenergetikai
tanúsítvány szerinti értékek, illetve a tényleges hőfogyasztási adatokból lineáris regresszióval
meghatározott értékek figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A 10 intézmény:
- Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lenti, Gyöngyvirág u. 2.),
- Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (Lenti, Kossuth Lajos u. 10.),
- Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület) (Lenti, Templom tér 5.),
- Lenti Polgármesteri Hivatal (Lenti, Zrínyi u. 4.),
- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi u. 5.),
- Lenti Mesevár Óvoda székhelye (Lenti, Vörösmarty u. 41.),
- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti, Vörösmarty u. 30.),
- Lenti Mesevár Óvoda Telephelye (Lenti, Petőfi út 25.).
- Lenti Járási Hivatal (Lenti, Templom tér. 11.),
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája (Lenti, Petőfi út 23.).
A tervek szerint a megadott hőigényt 1 db termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz
teljes mennyiségét 1 db visszasajtoló kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból
kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A
termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható.
A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Elvárt eredmények:
- Maximális teljesítmény: 1860 kW
- ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év
- Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ
A fogyasztók a termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne (Vörösmarty utca és a Fürdő területe)
között helyezkednek el. Tekintettel a kinyerésre kerülő termál közeg várhatóan alacsony gáz- és
sótartalmára, összetételére, egyszerű kétcsöves termál távvezeték hálózatra közvetlenül (szekunder
kör kialakítása nélkül) „fűzhetők fel” a potenciális hőfogyasztók.
Folytatás II.2.4. pontban.
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
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): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232140-5

További tárgyak:

45232142-9

Kiegészítő szójegyzék

45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a
szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban rögzített hrsz-ek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folytatás II.1.4. pontból:
A Vörösmarty utcai Általános Iskola melletti önkormányzati zöld területen kerülhet lemélyítésre
a T-1 jelű, 1.470 m talpmélységű termálkút, 41/2”-os szűrőzéssel. A kútból búvárszivattyú
(vagy hosszútengelyes szivattyú) által kinyert termál közeg az iskola hőközpontjába telepített
nyomásfokozó szivattyúk közreműködésével, föld felszíne alá telepített szigetelt, DN 25-150-as
méretű távvezetéken, a fent felsorolt tíz önkormányzati intézmény kazánházaiba szerelt termál
hőcserélőkön át az 1240 hrsz-ú területén mélyülő, V-1 jelű, 1.420 m előirányzott talpmélységű,
51/2””-os szűrőzésű visszasajtoló kútban nyer elhelyezést.
Az intézményi kazánházakban lévő hőcserélők a fogyasztói visszatérő köröket előfűtik és
csúcsidőkben, illetve bármely termál szolgáltatási havária esetén, annak szükséges mértékéig a
meglévő gázüzem „besegít”.
A ~4150 fm nyomvonali hosszúságú távvezeték tervezett nyomvonala a következő: termelő kút az
531/75 hrsz-ú területen – Átkötő utca – Vörösmarty utca – Bánffy Miklós utca – Szövetkezeti utca
– Kossuth utca – Templom tér – Deák Ferenc utca – Alkotmány utca- Zrínyi utca - Ifjúság útja –
Gyöngyvirág utca – vasúti töltés keresztezése meglévő csapadékvíz áteresztő műtárgy alatt – vasúti
töltés mellett keleti irányban mintegy 950 m hosszan kiépített szigeteletlen vezeték – visszasajtoló
kút a 1240 hrsz.-ú területen. A termál távvezeték a Vörösmarty Iskola és az Arany János Iskola,
illetve a vasúti töltés között kétcsöves.
A teljes rendszer automatikus működésű, a telemechanikai távfelügyeletet a kijelölt
diszpécserközponti számítógép végzi.
Előre szigetelt acél távhővezeték (150mm átmérőjű): 3.420 m
Táv/termálfűtési irányítástechnikai és felügyeleti (Scada) rendszer leírása:
A teljes rendszer központi felügyeletet és működtetést alatt áll. A SCADA rendszer adatokat
gyűjt, megjelenít, eltárol, valamint üzemelési paramétereket határoz meg a termelő kútgépház, a
visszasajtoló gépház, és a hőközpontok felé.
Minden ponton programozható folyamatirányító berendezés üzemel. Ezek zárt kábeles
összeköttetés segítségével kommunikálnak a központi SCADA géppel.
A SCADA központ a Termelő gépházban üzemel, de az informatikai rendszer könnyen
átkonfigurálható. A teljes rendszer képes felügyelet nélkül üzemelni, de a kezelő bármikor képes, ha
jogosultsággal rendelkezik, beavatkozni a rendszerbe.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség
részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező 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.
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.
(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 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
2 M.2.4. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági
követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata)
(min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi szempont 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (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: 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: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ
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 közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjábanmeghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
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) bekezdése értelmében 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, az alábbiak szerint.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor 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 tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
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.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági
szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra 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.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas
a szakmai tevékenység végzésére, azaz az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik
gazdasági szereplő nem teljesíti az 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. Ajánlattevő kizárólag abban
az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást
vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot
fogadja el ajánlatkérő.
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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2)
bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,
amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat
az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
P1) A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért
beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben
az esetben nem szükséges.
Ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel, akkor az ajánlattevő
alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolja.
P2) A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1) vagy P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételi 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 a beszámoló/
árbevételi 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben
negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve
újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő
nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(geotermikus fűtési rendszer kialakítása és / vagy meglévő geotermikus fűtési rendszer felújítása és /
vagy átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a
nettó 600 000 000 HUF-ot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (geotermikus fűtési rendszer kialakítása és / vagy meglévő
geotermikus fűtési rendszer felújítása és / vagy átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem éri el a nettó 600 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának
napját megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven
belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének)
időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be
azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a
minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság
megléte igazolja.
Amennyiben az adott szakember / jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető
közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő
köteles csatolni:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés
teljesítésében személyesen vesz részt.
Amennyiben a szakember nem szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, (különös tekintettel az
M.2.1. pontban előírt szakember esetében) csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására, (az M.2.1. pontban előírt szakember esetében) gyakorlati idejük
ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- (az M.2.1. pontban előírt szakember esetében) más tagállamban szerzett jogosultság esetében
a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló
dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés
teljesítésében személyesen vesz részt.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon
időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati
időként.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján azon eszközöknek,
berendezéseknek, műszaki felszereltségnek a bemutatása, melyek a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő köteles benyújtani az eszközök, berendezések rendelkezésre állási formájáról (saját
tulajdon, bérlet, lízing) szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott eszköz, berendezés nem saját tulajdonú, az ajánlathoz csatolni kell az
eszköz, berendezés rendelkezésre állásáról szóló szerződést (előszerződést) vagy a tulajdonos
szándéknyilatkozatát arról, hogy az adott berendezés, eszköz, a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésére fog állni.
Az eszközök, berendezések esetében csatolni kell a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy az adott
eszköz üzemképes.
További részletek az AD. 20. pontjában!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 5 évben
teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi
referenciákkal:
M.1.1) legalább 1 db, lakott területen (adott település közigazgatási határian belül) végzett, min
1.100 m talpmélységű termelő/visszasajtoló kút létesítése tárgyú referenciával (referenciákkal);
M.1.2) legalább 1db, lakott területen (adott település közigazgatási határian belül) végzett min
1000m, min 100mm átmérőjű előre szigetelt acél távhővezeték létesítése tárgyú referenciával
(referenciákkal);
M.1.3) legalább 1 db táv/termálfűtési irányítástechnikai és felügyeleti (Scada) rendszer létesítése
tárgyú referenciával (referenciákkal).
A ref.munka akkor tekinthető teljesítettnek,ha a ref.munka műszaki átadás-átvétellel történő
lezárására a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belül sor került.
Egy ref.követelmény több szerződés útján is teljesíthető. Egy ref. igazolás a fent előírt alk.imin.követelmények közül több alk.-i min.követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi
szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal)
rendelkező szakemberrel. (Az ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés igazolása körében elfogadja a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ”
jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal egyenértékű képzettséggel
rendelkező szakember bemutatását is.)
M.2.2) legalább 1fő, 1 fő környezetvédelmi mérnök szakemberrel;
M.2.3) legalább 1 fő mélyfúró technikus végzettségű szakemberrel;
M.2.4) legalább 1 fő, közép- vagy felsőfokú végzettségű mélyfúró szakemberrel legalább 12 hónapos
terepi iszapvegyész gyakorlattal.
Szakemberek közötti átfedés lehetséges. Az alkalmasság igazolásához elegendő az adott
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségének vagy az azzal egyenértékű
végzettségének, továbbá a szakmai tapasztalatának megléte.
A Kbt.65.§(10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével AK az MV-VZ
vízgazdálkodási építmények (termálkutak) építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésé
alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az AT vagy
–közös ajánlattétel esetén-a közös AT egyike végezze el.

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez
szükséges alábbi gépekkel, eszközökkel
M.3.1) legalább 1 db min 100t húzó kapacitású fúróberendezés, az alkalmazott fúróberendezésnek
kettős meghajtással kell rendelkezni a fúrószerszám meghajtására. (Forgatóasztal, TOP Drive)
M.3.2) legalább 2 db, hanggátló burkolattal ellátott dugattyús szivattyú (min. szállítás 1900 l/perc;
Pmax=250 bar)
M.3.3) legalább 1 db olyan fúrótorony, melynek a maximális magassága 28 méternél nem lehet
magasabb.
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:
Teljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
teljesítési biztosítékot nyújtani a szerződés teljes idejére (a szerződés hatálybalépésétől - a
teljesítési határidő utolsó napját követő 30. napig,okirati forma esetén + 45 napig), az – áfa nélkül
számított – vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegben.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az
ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére,
minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától, a tényleges teljesítés
napjáig, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül
esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított,
teljes nettó vállalkozási díj; napi mértéke 0,5 %, maximális mértéke: harminc napra számított tétel,
vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
Meghiúsulási kötbér:alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Jótállás: Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás
vállalását
Jótállás idejére szóló biztosíték: A - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-a. A biztosíték
rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete.
A biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban előírt és meghatározott formában és tartalommal
történő átadása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla kiállításának a feltétele, elmaradása
a Vállalkozó jogosulti késedelme.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az
ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s és saját forrásból
biztosított. („Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázat) A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének
100 %-a.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben nem teszi
függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés
teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 5 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázatnak a mindenkori
hatályos jogszabályoknak és támogatás szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
• 1. részszámla minimum 15 %-os készültségi fok elérésekor,
• 2. részszámla minimum 25 %-os készültségi fok elérésekor,
• 3. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor,
• 4. részszámla minimum 60 %-os készültségi fok elérésekor,
• 5. részszámla minimum 75 %-os készültségi fok elérésekor,

• végszámla (csökkentve az előleg összegével).
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével
összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő
harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben
foglaltak;
-- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
-- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
-- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
-- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény,
-- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek a közbeszerzési
eljárásban, abban az esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződésmódosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül
meghatározásra a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy
változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
A részletes fizetési feltételeket az AD és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény és nem megengedett!
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: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (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: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint 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. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
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
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:
Az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy
változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását ilyen körülménynek tekinti.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye: Lenti Városgazdálkodási Kft.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749022-21439315
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás esetén: banki terhelési
értesítő egyszerű másolat; pügyi int. vagy bank garancia szerződés esetén a garancia másolati
példányával; biztosítási szerződés esetén kötelezvény másolati példányával
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: Ajánlati ár: fordított arányosítás módszere; többletjótállás és -tapasztalat esetében:
egyenes arányosítás módszere; környezetvédelmi szempont esetében: pontozás módszere
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: - Az ajánlatkérő előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések
esetén XLS fájlformátum alkalmazását.
A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki
számára, ingyenesen elérhető Adobe AcrobatReader DC programmal megnyitható és olvasható.
A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított
– szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás
lehetőségével.
- Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös
ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
- A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- A szerződéskötésre rendelkezni kell legalább 800.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább
250.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú

VI.4)

(CAR) építés- és szerelésbiztosítással. Az ajánlatba szándéknyilatkozatot kell tenni, mely szerint az
ajánlattevő vállalja, hogy felelősségbiztosítást megköti/ kiterjeszti jelen beruházásra vonatkozóan a
szerződés megkötésének időpontjáig.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése).
- Szakmai ajánlat:
Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés
kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen
eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető
ki, vagy pontosítható!
A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlást a közbeszerzési dokumentumok
mellékleteként kiadott formanyomtatványok (Szakmai önéletrajz, Szakember rendelkezésre
állási nyilatkozata, Ajánlattevő nyilatkozata a szakember többlettapasztalatára tett megajánlásra
vonatkozóan) kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani.
Szakmai ajánlat részeként: Havaria terv (adott esetben)
- A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
- Az ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.
- Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek a
közbeszerzési eljárásban, abban az esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül
meghatározásra a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy
változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
- A felhívás a 321-esKr.30.§(4) bek-ben és a KH által meghatározott minősítés szerint szigorúbb
alkalmasságot tartalmaz.
- Legkésőbb a szerződéskötésig a nyertes ajánlattevőnek a kivitelezéshez szükséges felelős
műszaki vezetőkkel kell rendelkeznie: MV-É, MV-M, MV-VZ.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (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

Mezőtúr Város Önkormányzata (8237/2019)
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: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mezotur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mezotur.hu/
Hivatalos név: Túrkeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73246662
Postai cím: Petőfi Tér 1.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 3044445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.turkeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.turkeve.hu/
Hivatalos név: Kétpó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76863392
Postai cím: Almásy Tér 1.
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ketpo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ketpo.hu/
Hivatalos név: Örményes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10404575
Postai cím: Arany János Út 16.
Város: Örményes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810

E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ormenyes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ormenyes.hu/
Hivatalos név: Mesterszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45592553
Postai cím: Szabadság Út 24
Város: Mesterszállás
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 5452
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mesterszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mesterszallas.hu/
Hivatalos név: Mezőhék Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10744101
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1.
Város: Mezőhék
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5453
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezohek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezohek.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: Mezőtúr Város
Önkormányzat (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/EKR000511922019/
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/EKR000511922019/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: Képzési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000511922019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés: "Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségben" című,
EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt, és "Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr
térségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében képzési
szolgáltatások biztosítása tárgyban.
II.2.4. folytatás:
, ismerjék és alkalmazzák azokat a internetes felületeken biztosított szolgáltatásokat, amelyek segítik
őket a mindennapi ügyeik gyors és hatékony intézésében. A képzés főbb paraméterei:
- Időtartam: 30 óra/csoport, summa: 120 óra
- Csoportok száma 4 db
- Képzési alkalom: 5 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 80 fő
A feladatok ütemezése:
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az
Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 2 héten belül egyeztetni.
Ajánlattevő köteles, feladata:
- a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- a képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint
azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések
indulásának kezdetéig.
- a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) a képzési
programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során. Minden érintett helyszínen,
egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára.
Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
- A továbbképzési alkalmak, csoportok előtt a résztvevők számára kiosztandó prezentációk,
handoutok kinyomtatása, sokszorosítása, helyszínre szállítása, aki gondoskodik ezeknek a
helyszínre történő eljuttatásáról is, és rendelkezésre bocsátásáról
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): Azonos jellegű, összefüggő szolgáltatás (képzés) kerül
megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs
terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás
elvének
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Képzési szolgáltatások
Rész száma:

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúr, Mesterszállás, Mezőhék, Örményes, Kétpó, Túrkeve
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés: "Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségben" című,
EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt, és "Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr
térségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében képzési
szolgáltatások biztosítása tárgyban.
I. Szemléletformáló képzések
A szemléletformáló képzések a helyi közszolgáltatásokban dolgozók és a hátrányos helyzetűekkel
foglalkozó civil szervezetek részvételével, valamint a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak
bevonásával, az alábbi bontásban valósulnak meg:
1.a. Szemléletformáló képzés humán közszolgáltatásban dolgozók részére
- Időtartam: 24 óra/csoport, summa: 24 óra
- Csoportok száma: 1 db
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
1.b. Hátrányos helyzetű személyek aktivitásának fokozása képzés
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 2 db
- Képzési alkalom: 2 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 40 fő
2. A humán közszolgáltatásokat végző önkormányzati, egyházi és civil intézményben, szervezetben
dolgozók közös érzékenyítő képzése
A képzés célja, hogy a humán közszolgáltatásokban dolgozó önkormányzati, egyházi és civil
fenntartású intézmények szakemberei kapcsolatot alakítsanak ki a térségben a hátrányos helyzetű
csoportokat érintő közszolgáltatások magasabb színvonalú biztosítása érdekében.
- Időtartam: 16 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 1 db
- Képzési alkalom: 3 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
3. Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés munkaadók részére
A képzés célja, hogy a térségben működő vállalkozások, potenciális munkaadók képviselői
megismerjék a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának előnyeit, lehetőségeit.
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 48 óra
- Csoportok száma 6 db
- Képzési alkalom: 1 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 90 fő
II.A célcsoport kompetenciáinak fejlesztése, az önálló életvitelre és sikeres munkavállalásra való
képessé tétele
A tervezett képzések másik célkitűzése a hátrányos helyzetű célcsoportok az önálló életvitel
kialakításának, valamint a munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása, a kiaknázatlan társadalmi
erőforrások bevonása, előmozdítása.
4. Önálló életvitel program – képzés fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek számára
A képzés a fogyatékkal élőknek és megváltozott munkaképességűeknek nyújt segítséget az önálló
életvitel kialakításában valamint a munkaerőpiacra való (re)integrációban.
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 2 db
- Képzési alkalom: 2 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
5. „Együtt könnyebb” – kompetenciafejlesztő képzés
A képzés során olyan ismeretekre tesznek szert a résztvevők, amelyek alkalmassá teszik őket az
attitűdök és kompetenciák szintjén a közösségi szintű értékteremtő tevékenységek elvégzésére.
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 32 óra
- Csoportok száma 4 db
- Képzési alkalom: 2 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 48 fő
6. Önkéntességet népszerűsítő, az önkéntes tevékenységre felkészítő képzés

A képzés célja a résztvevők megismertetése az önkéntes tevékenység végzésének előnyeiről,
lehetőségeiről, továbbá leendő önkéntesek felkészítése az önkéntes tevékenységre, és a munkájuk
során bevonásra kerülő hátrányos helyzetű célcsoportok jellemzőinek bemutatása.
- Időtartam: 16 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 1 db
- Képzési alkalom: 3 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
7. Egészséges életmódot támogató képzés
A képzés célja olyan helyi segítő személyek képzése, akik a képzési ismeretek átadása után
képessé válnak az egészséges életmód népszerűsítésére a helyi lakosság körében.
- Időtartam: 20 óra/csoport, summa: 20 óra
- Csoportok száma 1 db
- Képzési alkalom: 4 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
8. Digitális szemléletformálás és kompetenciafejlesztés
A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak az online felületeken is alkalmazható hivatali és
pénzügyi eljárások ügyintézésére...
(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 MSZ2. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ2.
pontjában megjelölt önállóan végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata
(max 5 alkalom). 10
2 MSZ3. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ3. pontjában megjelölt önállóan
végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (max 150 óra) 10
3 MSZ4. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ4. pontjában megjelölt
oktatásszervezői tapasztalat szakmai többlet tapasztalata (max 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (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: 2020/12/31 (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00048 EFOP-3.9.2-16-2017-00011
II.2.13) További információ

Mezőtúr Város Önkormányzat az alábbi ajánlattevők nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást:
Mezőtúr Város Önkormányzat
Túrkeve Város Önkormányzat
Mezőhék Község Önkormányzat
Mesterszállás Község Önkormányzat
Kétpó Község Önkormányzat
Örményes Község Önkormányzat
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: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az 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 alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási mód folytatása:
hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, 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 elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 12. §)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára
vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Az ajánlattevő, az alvállalkozója
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kőteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q) pontjaiban
foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a kőzbeszerzés 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 kűlőn nyilatkozata nélkűl vélelmezi. A
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott eljárás
során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban
is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.Ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint a
formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány
I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az
abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Ajánlatkérő a kizáró ok
hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű
nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt.
64. § alapján élhet ajánlattevő az őntisztázás jogintézményével. A kőzbeszerzési eljárásban
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megkűldőtt igazolást. A
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szűkséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
kőrében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi kőzbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól fűggetlenűl vizsgálja megAz ajánlatkérő attól fűggetlenűl vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott kőzbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi kővetelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelőli,

hogy azt mely kőzbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a)
bek.) Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja,
hogy...
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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek -Ajánlattevőnek ésamennyiben az ajánlattevő az alk.minköv.
vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni -a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek- a Kbt. 67. § (2) bek, és 114. § (2) bek
foglaltaknak megfelelően az alk. minkövetelményeknek való megfelelés igazolására az
ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alk.
min.követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.;
MAJD az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására
köteles benyújtani az alábbiak szerint:
MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, a közbesz. tárgyára (M1 alkmin. követelményben megfogalmazott) vonatkozó
szerződéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr 23. §-ban meghatározott formában igazolva
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább: - a teljesítés időpontját (kezdő és
befejező, év/hónap/nap formában), - szolgáltatás tárgyát - a szerződést kötő fél megnevezését,
címét, - a teljesített óraszámot, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia
kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható. A Kbt. 65. § (6)
bek alapján az MSZ1. pontban előírt alk.min.követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Amennyiben AT az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alk.
minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás
MSZ.1. pontjában előírt alk. min.követelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekben
foglaltakra. AK az eljárást megindító felhívás MSZ.1.- pontjában előírt alkalmassági követelmény
vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
MSZ2-MSZ4 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt
nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének,
szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban be
kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A
szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek
csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő
nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.
A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési
minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a
Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra,
és igazolhatják azt
MSZ2-MSZA4 AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi,
amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni,
valamint meg kell adni az MSz3 alk. min követelmény esetén ezen a napokon az elvégzett képzési
tevékenység óraszámát is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a felnőttképzésről

szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett- legalább 100 órát tartalmazó, közbeszerzés
tárgya szerinti kommunikációs és/vagy attitűdformáló és/vagy érzékenyítő és/vagy alapkészségeket
fejlesztő tárgyú oktatási és képzési szolgáltatásra vonatkozó;az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával)
Az alkalmassági követelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is,
és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített óraszámok
összeadódhatnak.
MSZ/2
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy
fő:
- felsőfokú végzettségű,minimum egy alkalommal munkaadók részére tartott önállóan végzett
képzési tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
MSZ3
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy
fő:
- felsőfokú végzettségű, - minimum 50 óra,
kommunikációs és/vagy attitűdformáló és/vagy érzékenyítő és/vagy alapkészségeket fejlesztő
tárgyú, önállóan végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
MSZ4 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
legalább egy fő, minimum középfokú végzettségű, legalább 24 hónap oktatásszervezői szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az MSZ4. alk minimumkövetelményt vonatkozásában AK alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést:
nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Igazolási mód folytatása:
MSZ4
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Kérjük, hogy amennyiben szakmai gyakorlatok folytatólagosak (nem marad köztük ki naptári
nap), vagy oly módon folytatólagosak, hogy az átfedés miatt hosszabb időt lefednek, akkor
eszerint egy időszaknak tekintsék napok számát. (pl. 2017. január 1- április 20., és 2017. március
18 – 2017. augusztus 7. közti időszakot, az átfedés miatt, 2017. január 1. – augusztus 7-ig
egybefüggően számítsák). Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat
számítja. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk
során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az
elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául
hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.
AzMSZ4. alk minimumkövetelményt vonatkozásában Ak alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést:
nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
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 szerződést megerősítő biztosítékok: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladat nettó
értéke 1 %-ának megfelelő összeg Meghiúsulási kötbér: szerződés nettó értékének 15%-a A hibás
teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének
10 %-a A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos
előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő 30% előleget
biztosít. Az ellenérték kifizetése
számla ellenében átutalással történik, a 272/2014. (XI. 5.) Krszerint, utófinanszírozás keretében.
Ajánlatkérő résszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben részletesen

meghatározott módon. Teljesítésigazolás:Kbt. 135. § (1) bek szerint. A szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 §
(1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint. A vonatkozó rendelkezések,
jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. tv, - 321/2015. (X.30.) Kr - 2013. évi V. tv - 272/2014. (XI. 5.) Kr A
fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a
nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint
jogképes szervezet létrehozását.
VI.3.12. folytatása:
az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a
dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg...
8. Kieg. tájékoztatás:Kbt 114.§ (6) bek szerint, EKR rendszerben
9.Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik
10. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
11. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint. Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles
alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek.)
12. Értékelés módszere: a Kbt. 76. § (6) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 0 pont,
felső határa 10 pont. Módszer: 1. ért.sz. ford. arányosítás, 2-4. értékelési szempont: hasznossági fv.
Értékelési szempontok részletes szabályait a KD tartalmazza
13. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
14. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
15. Az ajánlatkérő az MSZ1- MSZ4 alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg
a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest.
16. AK ALKALMAZZA a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást
továbbá a Kbt. 75. § (2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan
jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatároz.
17. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/
oldalon ellenőrzi.
18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.), az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr , vmint a hatályos Ptk. előírásai az
irányadók.
19. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pont
20.424/2017. (XII.17) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
21. benyújtandó file formátumok: pdf formátum azzal, hogy az árazott költségvetést kérjük excelben
IS feltölteni.
22. Jelen AF.II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátum (2019.07.01.) kizárólag azért került
kitöltésre,mert EKR-ben ezen adat megadása kötelező. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának
időigénye és a vállalkozási szerződés megkötésének konkrét időpontjára tekintettel a kezdés
dátuma akár a megjelölt kezdés dátumától korábbi, akár későbbi is lehet. Ajánlattevők ajánlatuk
benyújtásával ezen rendelkezést kifejezetten elfogadják
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: 2019/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2019/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben, a Kbt.. 68. § (1b)
bek szerint: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását
az EKR rendszer végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
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)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000 Ft
A befizetés helye: lsd VI.3.12
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11745097-15408796
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: lsd VI.3.12
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: 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:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: 1. ért.sz. fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: hasznossági függvény
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.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.4)

VI.3.12 ) További információk: Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3)
pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok
részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
500 000 Ft (Kbt. 54. (1) bek.),teljesítése: Kbt. 54. § (2) bek. A befizetés helye: ajánlatkérő
fizetésiszámlaszáma:11745097-15408796 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja,vonatkozó előírások: Kbt. 54. § szerint, teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás
másolati-, vagy bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynél eredeti dokumentummal (Kbt. 47. § (2) bek szerint).
2. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért
felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti
elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály
eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig
biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben.
3. Kbt. 61. § (4) bek szerinti indokolás: Azonos jellegű, összefüggő szolgáltatás (képzés) kerül
megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs
terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás
elvének.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — ŰRLAPOK: a Kbt. 66. § (5) bek szerint felolvasólap,
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont; Kbt.66. § (2) bek.; Változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 67. § (4)
bek;Nyilatkozat kizáró okokról, Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint, Fordításra vonatkozó nyilatkozatok,
A 2. és 3. és 4. értékelési szempontra megajánlott szakemberről (nemleges nyilatkozatot is be kell
nyújtani); — következő dokumentumokat másolatban: ajánlati árat alátámasztó árazott kötségvetés
(pdf, és excel formátumban is), az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát,
v. aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek.szerint); meghatalmazásról (adott esetben),és
szakemberek aláírás esetén aláírás igazolására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot
(2016.éviCXXX.tv 67.§ (2)bek)Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015 .(X.30) Kr 13. § dok-kat.
A 2. 3. és 4.. ért-i szemp. alátámasztására AT nyújtsa be az értékelésbe bevonni kívánt szakember
szakmai önéletrajzát, Kbt. 69. §(11a) bek szerinti nyilatkozat (adott esetben),
Szakmai ajánlat (1 db szakmai terv, mely valamennyi közbesz. mennyiségében meghatározott
képzést tartalmazza),mely minimálisan a köv. fejezetekből álljon: Helyzetelemzés, Célcsoportok
bemutatása, bevonása , A toborzás ütemterve, Képzési koncepció bemutatása, Részletes
feladat- és ütemterv, Költségek részletes bemutatása, Kockázatelemzés, Szakértők bemutatása,
Erőforrásterv (további részletes elvárásokat a KD tartalmazza) A benyújtott szakmai ajánlat
nyertesség esetén a szerződés mellékletét képezi, tartalma meghatározza a megvalósítás
kereteit.
5. Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt.66. § (1) bek szerint. ahol az EKR az AK által létrehozandó
dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap
alkalmazásával létrehozta(424/2017. (XII. 19.) (Kr)11. § (7) bek.)
6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol
424/2017. (XII. 19.) Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul
automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus
visszaigazolásban szereplő időpont.( Kr 12. § (1) bek.)
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ában foglaltaknak megfelelően

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/17 (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

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (8791/2019)
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: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85237337
Postai cím: Szép Utca 2. IV. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Illésné dr. Dudás Gabriella
Telefon: +36 13270830
E-mail: info@szechenyiprogramiroda.hu
Fax: +36 13270833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szpi.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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000598772019/
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/EKR000598772019/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: Társadalomtudományi, humán kutatás, 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: Álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése
Hivatkozási szám: EKR000598772019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
GINOP-5.1.9-17-2017-00009 azonosító számú, Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok
vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban című projekt keretében oktatás
tartása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: 1 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
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): A programban résztvevők azonos szakmai színvonalú
képzése akkor valósulhat meg, ha valamennyi helyszínen ugyanaz a vállalkozó biztosítja a szakmai
ismeretek átadását egyazon nyilvántartásba vett képzési program mentén.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: AK által megjelölt képzési helyszínek: Tatabánya;
Székesfehérvár; Veszprém; Pápa; Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.9-17-2017-00009 azonosító számú, Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok
vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban című projekt keretében oktatás
tartása az alábbiak szerint.
A képzési folyamat eredményeképpen cél, hogy a Képzésben részt vevő képes legyen:
• a vállalkozáshoz alapvetően szükséges polgári jogi, munkajogi, gazdasági jogi ismeretek
alkalmazására,
• foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek alkalmazására,
• adó, vám, társadalombiztosítási előírások alkalmazására,
• a vállalkozási formák típusainak ismeretében cégalapításra,
• az üzleti tervezés módszereinek, eljárásainak alkalmazására,
• pénzügyi tervezésre,
• pénzügyi kimutatások, pénzügyi tervek, hitelkérelmek elkészítésére,
• a verbális és nonverbális kommunikációs eszközöknek az üzleti élet szabályai szerinti hatékony
alkalmazására, az erkölcs és üzleti etika alapvető elemeinek alkalmazására,
• a vállalkozások értékesítésére vonatkozó alapvető szabályok alkalmazására (értse meg, hogyan
jut el az áru vagy a szolgáltatás a termelőtől a végső fogyasztókig, ismerje meg a különböző
kereskedelmi egységek jellemzőit, az értékesítési módokat, szerezzen ismereteket a minőségi
követelményekkel, a minőségbiztosítással kapcsolatban),
• önmagát menedzselni, minél hatékonyabban kommunikálni,
• a marketing tevékenység alapvető céljainak, eszközeinek ismeretében ezek alkalmazására,
• a piac, a versenytárselemzés és a piackutatás lehetséges módjainak ismeretében ezek
alkalmazására,
• gazdálkodási ismeretek alkalmazására,

• munkaszervezési feladatok ellátására,
• stratégiai tervezésre.
A műszaki leírás IV. pontjában ismertetett képzési mintaprogram alapul vételével nyertes Ajánlattevő
a szerződéskötést követő 2 héten belül képzési programot készít, és jóváhagyásra benyújt az
Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő 3 munkanapon belül nyilatkozik a képzési program jóváhagyásáról, ill. a program nem
megfelelőségéről. Amennyiben AK számára nem megfelelő a nyertes Ajánlattevő által felvázolt
képzési program, úgy további 3 munkanapos határidő tűzésével a nyertes Ajánlattevő jogosult a – az
AK észrevételei alapján – képzési program átdolgozására.
Ezt követően nyertes Ajánlattevő feladata a képzési programnak a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) és végrehajtási rendeletei szerinti nyilvántartásba
vétele, vagyis a nyertes Ajánlattevő felnőttképzési engedélyének fentiek szerint elkészített képzési
programmal történő – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra
és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,
valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti – kiegészítése a nyertes Ajánlattevő
feladata az Ajánlatkérő általi jóváhagyást követő 15 napon belül.
A képzés megtartására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben Nyertes Ajánlattevő rendelkezik
a képzésre vonatkozó, előbbiek szerinti engedéllyel.
A nyilvántartásba vett képzési programról készült engedély másolatát (elektronikus másolatát)
a Megbízott a Megbízó részére az engedély kézhezvételét követő 5 munkanapon belül eljuttatja
(elektronikus vagy postai úton).
A jelentkezők kiválasztása AK feladata. AK támogatási szerződést köt a kiválasztott jelentkezőkkel
(tervezetten 941 fővel), akiknek a nyertes AT által szervezett Képzésen kell részt venniük. A
Képzés elvárt időtartama: 72 óra, két hét alatt (egymást követő 9 munkanapon), a műszaki leírás IV.
pontjában ismertetett képzési mintaprogram szerinti ütemezésben.
Az adott régióban legfeljebb 5 településen lesz szükséges képzési csoportok indítása, várhatóan az
alábbi településeken:
- Tatabánya
- Székesfehérvár
- Veszprém
- Pápa
- Dunaújváros
Nyertes AT biztosítja a Képzés helyszíneit, és tartja meg a Képzést 15-40 fős csoportokkal
kalkulálva, AK jelzését követő 8 napon belül.
Tov. követelmények a közbesz.dok.ban találhatók.
(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 eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M2.2.) alpont szerinti
szakember alkalmassági követelményként meghatározott (6 hó) feletti többlettapasztalat (min. 0 legfeljebb további 36 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (HUF/fő) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (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-5.1.9-17-2017-00009
II.2.13) További információ
AK a II.2.7.) pont kiegészítéseként közli, hogy a teljesítés kezdő időpontja indikatív időpont, a
teljesítés kezdő időpontja a szerződés a mindkét fél általi aláírásának napja.
AK a II.1.5) és a II.2.6.) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé
továbbítható legyen.
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 Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára,
114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok
valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112.
§ (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
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 kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 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 igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a
Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt
az ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a
közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 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. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4),
illetve Kr. 17. § (2)
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: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket nem határoz meg
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az
alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni
köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági
követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi
nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti (legalább 200 fő részvételével megtartott, vállalkozóvá válást,
vállalkozás létrehozását segítő felnőttképzés) szolgáltatás teljesítésére irányuló referenciáinak
bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési
időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan
részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
kétséget kizáróan megállapítható legyen, különösen a részt vevők számát), továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással
kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §].
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének és szakmai tapasztalata
ismertetésével, valamint a végzettséget igazoló dokumentum(ok), saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajz [feltüntetve az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen
a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező
időpontját, legalább év/hónap pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása
szempontjából az ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe)], és
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat vagy annak egyszerű másolatának csatolásával.
[Kr.21.§(3) b)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek)
bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy
az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik
a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság
időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási
módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek 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 az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból,
ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben
(72 hónapban) egy vagy több, de legfeljebb 3 darab szerződés teljesítéséből (referenciából)
összeadódóan teljesített, legalább 200 fő részvételével megtartott, vállalkozóvá válását, vállalkozás
létrehozását segítő felnőttképzési szolgáltatás nyújtására irányuló, szerződésszerűen teljesített
referenciával (referenciákkal. [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) b)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat éven (72 hónapon)
belül megvalósítottnak, ha a teljesítés befejező időpontja erre az idő-szakra esik, figyelemmel
a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel
összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven
belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket
M.2.1.) legalább 2 fő oktatót, aki legalább 6 hónap felnőttképzési oktatói tapasztalattal rendelkezik.
M2.2.) legalább 1 fő oktatót, aki legalább 6 hónap vállalkozóvá válás elősegítésére irányuló
képzésen oktatói tapasztalattal rendelkezik.
AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés
teljesítése során a teljesítésbe bevonni. AK felhívja a figyelmet, hogy egy szakember csak egy
pozícióra jelölhető.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell
jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá 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. [bt.
65. § (6)-(7), (9)] Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
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:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
AT késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a képzés kidolgozására és a képzés nyilvántartásba
vételére valamint a képzés megkezdésére vonatkozó a Feladatleírásban meghatározott teljesítési
határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§) elmulasztja.
AT meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§) az
érintett feladat (képzés kidolgozása és képzés nyilvántartásba vétele, valamint az egyes egyedi
megrendelésekkel érintett képzés) teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a képzés
kidolgozása és nyilvántartásba vételének meghiúsulása esetén a teljes megbízási díj nettó
ellenértéke, az egyes egyedi megrendelésekkel érintett képzés meghiúsulása estén pedig az egyes
egyedi megrendelésekkel érintett képzés nettó ellenértéke. A meghiúsulási kötbér mértéke, a
kötbéralap 20 %-a.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett feladat – a képzés kidolgozása és képzés
nyilvántartásba vétele valamint az egyes egyedi megrendelésekkel érintett képzés - után járó nettó
megbízási díj összegének 1 %-a/nap, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó

késedelem esetén Megbízó jogosult a tárgyi megrendelésre vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani/elállni, mely okán Megbízott a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Tovább lsd. szerződéstervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Az AK az előbbieknek
megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. AK az ellenértéket a képzési program
kidolgozását és nyilvántartásba vételét követően valamint az egyes képzéseket követően utólag,
a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint, a számla
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Előleget AK nem biztosít.
AK a képzési program kidolgozását és nyilvántartásba vételét követően, valamint az egyes képzéseket
követően biztosít részszámlázást.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti
behajtási költségátalány érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
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: VI.3.12.) pont folytatása:
11). Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében
alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
12) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/
lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§(3) minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.3)
pont alpontjaiban foglaltak szerint
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
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: 2019/05/31 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68. §-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:
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: 1. Ajánlati ár értékelési részszempont fordított arányosítás szerint, míg 2. részszempont
a felhívás III.1.3) M2.2) pontjában meghatározott szakember alk köv körében meghatározottakon felüli
szakmai többlettapasztalata egyenes arányosítás szerint
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.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben és a
Kbt.-ben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az
EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/
tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen
tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül
kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll
rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot, amely feltünteti a teljes ajánlati árat (ÁFA nélkül, HUF-ban) és a szakemberre
vonatkozó megajánlást (szakember neve és többlettapasztalata hónapban megadva)
b. árrészletező táblázatot a kiadott minta alapján
c. AT Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát
d. AT alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, ill. az alkalmasság
igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozatot is)
[Kbt. 66.§(6), 65.§(7)]
e. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/
kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a
szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges
felelősségét)

VI.4)

f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben
meghatalmazást
g. Cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK
számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
h. AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog 2013. évi
LXXVII. tv 3.§ (1) bekezdése szerinti engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel. Az engedély
meglétét a szerződéskötés időpontjában AK ellenőrzi a Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzési
Osztály által vezetett nyilvántartásban azzal, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő nem szerepel
az előbbi nyilvántartásban, úgy az engedély másolati példányát át kell adnia AK részére. Az
engedély vagy előbbi nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti,
és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést
4) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
9) AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának
napján érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi
el.
10) Az EMF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.)
Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
Lsd. tovább III.2.2.) pontban.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (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

Balatonlelle Város Önkormányzata (8476/2019)
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: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69511244
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu
Fax: +36 85554930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonlelle.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonlelle.hu
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/EKR000528942019/
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/EKR000528942019/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: „Szabadstrandfejlesztés árubeszerzés-Balatonlelle„
Hivatkozási szám: EKR000528942019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
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x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: I. rk.Strand bejárók és öltözők
II. rk. Kandeláberek
III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók
IV.rk. Játszótéri eszközök
Folytatás IV. rk, II.2.4. pont:
15) Dupla vállizom-erősítő lehúzógép
Alapanyag: Kívül- belül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek.
Méret: Felépítmény alapterület: 1500 mm x 750 mm, Magasság(földtől): 600 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy
meghaladja a 140 cm-t.
16) Dupla mellizom-erősítő tológép
Alapanyag: Központi galvanizált tartóoszlop, színes porfestett kapaszkodó és alubetétes háttámla,
csapágyazott forgó alkatrészek.
Méret: Felépítmény alapterület: 2000×700 mm, Magasság (földtől): 2000 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy
meghaladja a 140 cm-t.
17) Dupla lábtológép
Alapanyag: Központi galvanizált tartóoszlop, színes porfestett kapaszkodó és alubetétes háttámla,
csapágyazott forgó alkatrészek.
Méret: Felépítmény alapterület: 1700 mm x 300 mm, Magasság (földtől): 400 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy
meghaladja a 140 cm-t.
18) Ferde haspad
Alapanyag: Színes porfestett acél vázszerkezet.
Méret: Felépítmény alapterület: 1400 mm x 400 mm, Magasság (földtől): 600 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy
meghaladja a 140 cm-t.
19) szállítás, anyagmozgatás
20) Kerítés (270 m)
• Merkur panel 1025*2500 Ral 6005
• Galaxia oszlop 60*40 160 cm Ral 6005
• Bilincs 60*40 (köztes, sarok, vég) Ral 6005
• U 43 rögzítő Ral 6005
• Kiskapu 1000*1000 Ral 6005
• Szállítási költség
• Telepítés
21) Árnyékolás
• Háromszög alakú napvitorla 5*5*5* m
• horganyzott acélcső, hegesztett, 60,3 mm (2")
• 6 db-os árnyékoló kifeszítő rozsdamentes acél készlet
• gyorsbeton, zsákos
Az egyes termékek részletes jellemzőit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése.
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 igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4

x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: nem
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: I. rk.Strand bejárók és öltözők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
44211200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező
vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Strand bejárók és öltözők
1) Strandi lejárók 40 db
Termékjellemzők
7 db lépcsőfok 1200*300 expandált lemezzel
1 db pihenő 1200*1500 expandált lemezzel
Korlát 1" cső, 3/4-es osztással, csavaros kötéssel
Horganyzott kivitelben
2) Öltözőkabinok 10 db
Termékjellemzők
1m*1m*2 m magas, horganyzott lemez borítással
Zártszelvény kerettel
Festve
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése.
(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 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
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: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult
egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal
egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési
határidő.
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
II.2.1)
Elnevezés: II. rk.Kandeláberek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező
vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Napelemes kandeláber 30 db
Termékjellemzők
4,3 m magasságú, horgany és szinter bevonatos, 66Ah/100h kapacitású saját akkumulátorral rendelkező
sziget üzemmódban működő 100 W-os napelemmel és may 30W-os CREE COB LED fényforrással szerelt
napelemes kandeláber.
Telepítés
alap kiásása, betonozása, rögzítő elem behelyezése
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése.
(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 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
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: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult
egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal
egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési
határidő.
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
II.2.1)
Elnevezés: III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39113600-3

További tárgyak:
44613800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező
vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
1) Padok
50 db kültéri pad
Termékjellemzők:
ACÉLCSŐ TARTÓSZERKEZET, TŰZIHORGONYZÁS UTÁN PORFESTVE, KÖRNYEZETBARÁT
LAZÚRRAL KEZELT, VASTAG DESZKÁZAT, INOX KÖTŐELEMEK
Rögzítés: dűbelezéssel
2) Hulladéktárolók
50 db kültéri hulladéktároló
Termékjellemzők
Tűzihorganyzott
470*980mm
Bedobónyílás mérete: 380mm
Űrtartalom: 120 liter
Tömeg: 16 kg
Anyag: 1 mm vastag acéllemez
Felületi kezelés: galvanizált acél
Elöl zárható ajtóval
Fém háromszög nyitókulcs tartozékkal
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése.
(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 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
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: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult
egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal
egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési
határidő.
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
II.2.1)
Elnevezés: IV.rk. Játszótéri eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37535200-9

További tárgyak:
43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező
vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
1) Hatszögletű mászótorony fészekkel, kígyórúddal és acélbettétel kötéllétrával
Alapanyag: bélmentes, ragasztott borovi fenyő fa, porszórásos festésű acélcsőelemek, 16 mm-es
drótkötélbetétes kötél, műgyanta mászókövek, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 1270×1870 mm Magasság (földtől): 1950 mm
Ajánlott korcsoport: 3-14 éves kor között
2) Lengőgerenda
Alapanyag: Bélmentes, ragasztott, borovi fenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag
csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 2350×880 mm Magasság: 1000 mm
Ajánlott korcsoport: 1-14 éves kor között
3) Láncos lépegetőhíd
Alapanyag: I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, bélmentes, borovi fenyőből és acélláncból álló
konstrukció
Méret: Alapterület: 2350 x 880 mm Magasság: 1000 mm
Ajánlott korcsoport: 1-14 éves kor között
4) Vár

Alapanyag: Bélmentes ragasztott fa, porfestett fém elemek, 16 mm-es drótkötélbetétes kötél, műgyanta
mászókövek, gyantával ragasztott üvegszál erősítésű beülőkaros csúszdalap és gúla alakú tető.
Méret: Alapterület: 7500 x 7300 mm, Magasság (földtől): 3400 mm
Ajánlott korcsoport: 3-14 éves korig
5) Kötélhíd
Alapanyag: Bélmentes, ragasztott borovi fenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag
csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 2350×880 mm Magasság: 1000 mm
6) Kötélalagút
Alapanyag: Bélmentes, ragasztott borovi fenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag
csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 2350×880 mm Magasság: 1000 mm
Ajánlott korosztály: 1-14 éves kor között
7) Kétüléses mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott, bélmentes borovi fenyő fa gerenda, galvanizált tartóláb, porfestett fém
kapaszkodók, műanyag ülőkékkel
Méret: 2 elem, leghosszabb: 3000 mm, legnehezebb: 50 kg, területigény: 3000x250x400 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
8) Négyüléses mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott borovi fenyő fa gerenda, galvanizált tartóláb, porfestett fém kapaszkodók,
műanyag ülőkékkel
Méret: Felépítmény alapterület: 4000×100 mm Magasság (földtől): 1000 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
9) Kétüléses rugós mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott borovi fenyő fa, műanyag kapaszkodók, tüzihorganyzott acél talp és porfestett
rugó, HDPE zsiráf felépítmény
Méret: 1500×300 mm Ülőfelületek: 320×190 mm Ülőmagasság(földtől): 500 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
10) Négyüléses rugós mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott borovi fenyő fa, porfestett fém kapaszkodók, tűzihorganyzott acél talp és
porfestett rugó
Méret: Felépítmény: 1500×1500 mm Ülőfelületek: 320×190 mm Ülőmagasság (földtől): 500 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
11) Beülőkaros csúszda rámpával
Alapanyag: Bélmentes ragasztott borovi fenyőfa, poliészter beülőkaros műanyag csúszdalap, galvanizált fém
tartóláb
Méret: Alapterület: 3750×680 mm, Magasság (földtől): 2195 mm
Ajánlott korosztály: 1-14 éves kor között
12) Négyüléses lengőhinta
Alapanyag: Rétegragasztott fa, galvanizált hintacsukló, porfestett fém tartólábak és sarokelemek,
alumíniumbetétes bébihinta
Méret: Felépítmény alapterület: 2800×6200 mm, Magasság (talajtól): 2190 mm
Ajánlott korosztály: 0-3 és 3-14 éves kor között
13) Rugós játék
Alapanyag: Rétegelt falemez és porfestett rugó
Méret: Ülőmagasság (földtől): 490 mm
Ajánlott korosztály: 2-10 éves kor között
14) Kombinált sétáló és oldalsó láblengető
Alapanyag: Kívül- belül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek.
Méret: Felépítmény alapterület: 1500 mm x 750 mm, Magasság(földtől): 600 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy
meghaladja a 140 cm-t.
Folytatás II.1.4. pontban!
(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 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
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: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult
egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal
egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési
határidő.
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
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: Ezen pontban szereplő rendelkezések valamennyi részben irányadóak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike az eljárás során következett be.
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) bekezdése értelmében 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, az alábbiak szerint.
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 tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági
szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.

A kizáró okokra 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.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában
szükséges az ajánlattevőnek megtennie.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
öntisztázás lehetőségére.
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: Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az
alkalmassági követelményeknek megfelel! (lásd nyilatkozat minták)
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,
amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat
az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes
ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P/1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (I. rk.Strand bejárók és öltözők , II. rk.Kandeláberek,
III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók, IV.rk. Játszótéri eszközök értékesítése)származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321Kr. 19. § (7) bekezdésére.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az
előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az AT (valamennyi rk-ben), amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (I. rk.Strand bejárók és öltözők , II. rk.Kandeláberek, III. rk.
Ülőpad és hulladéktárolók, IV.rk. Játszótéri eszközök értékesítése) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem éri el
- az I. rk-ben a nettó 10.000.000 -HUF-ot,
- a II. rk-ben a nettó 4.000.000,-HUF-ot,
- a III. rk-ben a nettó 3.000.000,-HUF-ot,
- a IV. rk-ben a nettó 15.000.000,- HUF-ot.

A P/1. pontban előírt alk-i min.köv-nek 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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először
elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles
majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,
amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat
az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolással vagy nyilatkozattal lehet igazolni.
A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése
szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,
• a szerződés tárgyát (melyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható),
• a szállítás mennyiségét,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §ában meghatározottak alapján kell benyújtani.
Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani,
melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra
az Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar
nyelvű fordítását is. Az Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65.§ (7)-(9)
bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke 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 a fenti pontokban
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik –
- az I. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített az I. rk tárgya szerinti min. 20 db strand
lejáró/bejáró értékesítése tárgyú referenciával/ referenciákkal,
- a II. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített a II. rk tárgya szerinti min. 15 darab
kandeláber értékesítése és telepítése tárgyú referenciával/ referenciákkal,
- a III. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített a III. rk tárgya szerinti min. 30 darab ülőpad
értékesítése tárgyú referenciával/ referenciákkal,

- a IV. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített a IV. rk tárgya szerinti legalább 5 db
szabadtéri fitneszgép értékesítéséről szóló referenciával/ referenciákkal,
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a)bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.
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:
Valamennyi részajánlati körben:
Késedelmi kötbér:Leszállításhoz és üzembe helyezéshez kapcsolódó késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér
mértéke 0,5 %. A késedelmi kötbér alapja: a nettó vételár. A késedelmi kötbér maximális mértéke: harminc
napra számított tétel, vagyis a Vevő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap
után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely
a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vételár.
hibás telj.: nt. a hibás teljesítéssel érintett mennyiségre vonatkozó nt. ellenérték20%; (figyelemmel a Ptk.
6:187. § (2) bek-re) meghiúsulási (nt. teljes ellenérték20%)
b) teljesítésibiztosíték (ntteljes mennyiségre számított ellenérték 5%).
c) jótállás: min. 24 hónap (többletjótállás vállalása értékelési szempont)
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:
A Vevő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet 100 %-ban az 1861/2016. (XII.27.) számú
kormányhatározat és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt „Balatonlellei szabadstrand
fejlesztése” Támogató okirata alapján a Magyar Állami Költségvetés forrásából biztosított.
Finanszírozás formája: Utófinanszírozás
Előleg nem biztosított.
1 darab végszámla nyújtható be. Kifizetés: Kbt. 135.§(1),(5)-(6), Ptk.6:130§(1)-(2) alapján igazolt
kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ajánlattétel,szerződés,kifizetések pénzneme: HUF
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX.
törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése:
Ajánlatkérő a beszerzés tárgya illetőleg a beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 2. § (7) bekezdés,
és a 21. § szabályai szerint jár el.
Ajánlatkérő a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki sajátos beszerzési
szabályokat.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt.
Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési
dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel
nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy
a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok
semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem
alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a kiegészítő
tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy
amennyiben a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre nem tudja a választ megfelelő határidőben
megadni, de a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszban foglaltak a megfelelő ajánlattételt befolyásolják,
abban az esetben Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtásának megküldésével egyidejűleg az
ajánlattételi határidőt nem köteles meghosszabbítani.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. Azonban ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt
Ajánlattevőket, hogy – amennyiben lehetséges - lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a
kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.
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
x 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: Ajánlatkérő
tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról)
is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz
meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult
vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő
megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő
jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség
esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a
tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a
közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő
nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja,
új műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat
írásban és zártan történő beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a
végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő napon történik.
Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, Ajánlatkérő nem bocsát ki új, végleges
műszaki dokumentációt és a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. Amennyiben nem került
sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával
azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevők megtették végleges
ajánlatukat.
Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás
során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §
(2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció
változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni, abban az esetben a tárgyalás(ok) eredményeként
Ajánlattevő Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet, vagy ajánlatát fenntarthatja,
amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő
tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére
ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
Az első tárgyalás időpontja: EKR-ben rögzítettek szerint.
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelyén
Ajánlatkérő külön tárgyalási meghívót nem küld.
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az
Ajánlatkérő EKR útján értesíti az Ajánlattevőt. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/06/03 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)
x 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: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
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. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
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)
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 értékelési részszempont: fordított arányosítás; Többletjótállás értékelési
részszempont: egyenes arányosítás.
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: - Ajánlatkérő a Kbt. 40. § alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja
elő, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra (továbbiakban: EKR rendelet).
- Az ajánlatkérő előírja csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum
alkalmazható.
- A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek)
cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V.
törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az
ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
- Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR
űrlap), felolvasólap (EKR űrlap), Nyilatkozat az alvállalkozókra vonatkozóan (nemlegesség esetén
is!), Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást, Szakmai ajánlat (Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök a
felhívásban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását. A
csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie
a megajánlott eszköz gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki
specifikációban meghatározott követelményeknek.), változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

VI.4)

- Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Horváth Helena Zsuzsanna 00461, (Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax:
+36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com)
- A jelen felhívás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési
Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz.
- Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
- A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése a III.1.8) pontban.
- A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 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 való
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján, ha egy bizonyos, egyértelműen
beazonosítható építési termék került a tervben megjelölésre, az egyben az elvárt műszaki
teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszakielőírásában
foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény
ezek szintje, osztálya vagy leírása. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség
bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő
eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző
szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban
felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan
egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
- Hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét
az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevétele mellett. Ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (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

Erdőkezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8893/2019)
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: Erdőkezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28642187
Postai cím: Kállósemjéni út 47.
Város: Pócspetri
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czene Dániel
Telefon: +36 203295421
E-mail: czened@ruzsakft.hu
Fax: +36 42554069
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/EKR000616892019/
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/EKR000616892019/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: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási 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: Erdészeti gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000616892019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

16600000-1

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Erdészeti gépek beszerzése
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 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: Rönkszállító pótkocsik és tehergépkocsi beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34223300-9

További tárgyak:
34142000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4327 Pócspetri, Kállósemjéni út 47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval
szerelve, 1 db erdészeti kéttengelyes rönkszállító pótkocsi, 1 db erdészeti kéttengelyes közelítő pótkocsi L
daruval szerelve. Valamennyi gép új, 2019 évi gyártású, még nem használt, üzembe nem helyezett gép kell,
hogy legyen.
E tekintetben új gépnek minősül az a gép, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrész
ellátásuk biztosított. Ezen feltételről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget. A
részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy 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.
A II.2.5. pontban a karakterkorlát miatt rövidített módon kerültek meghatározásra a minőségi értékelési
szempontok (1-2). A teljes terjedelemben meghatározott minőségi értékelési szempontok az alábbiak:
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:
1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama az erdészeti kéttengelyes rönkszállító pótkocsi L daruval
szerelt gép és az erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval szerelt gép tekintetében
(min. 0 hónap, max. 12 hónap) Súlyszáma: 5
2. Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (min. 24 óra, max. 72 óra) Súlyszám: 5
A II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére
tekintettel változhat.

(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 Teljes körű többlet jótállás vállalt időtart. az erdészeti kéttengelyes rönksz.
pótkocsi L daruval szerelt gép és az erdészeti rönksz. thgk felépítménnyel és Z daruval szerelt gép
tekintetében 5
2 Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (min. 24 óra, max. 72 óra) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati Ár: (nettó euro) / Súlyszám: 90
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:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (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
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: VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás
II.2.13) További információ Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások című” VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 1862327933
iratazonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.
II.2.1)
Elnevezés: Rönkszállító tehergk,traktor, pótkocsi beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34223300-9

További tárgyak:
16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4327 Pócspetri, Kállósemjéni út 47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel szerelve, 1 db
erdészeti háromtengelyes rönkszállító pótkocsi, 1 db erdészeti traktor L daruval szerelve. Valamennyi gép új,
2019 évi gyártású, még nem használt, üzembe nem helyezett gép kell, hogy legyen.

E tekintetben új gépnek minősül az a gép, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrész
ellátásuk biztosított. Ezen feltételről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy 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.
II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel
változhat.
(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 többlet jótállás vállalt időtartama valamennyi jármű
tekintetében (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
2 2. Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (min. 24 óra, max. 72 óra) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati Ár: (nettó euro) / Súlyszám: 90
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:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (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
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: VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás
II.2.13) További információ Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások című” VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 1862327933
iratazonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.

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 részajánlattételi kör vonatkozásában: 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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek 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: 321/2015.
Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 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 igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben
foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. A kizáró okokra 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Mindkét rész tekintetében az 1. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti
pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik:
1. rész: 1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama az erdészeti kéttengelyes rönkszállító
pótkocsi L daruval szerelt gép és az erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval
szerelt gép tekintetében
2. rész: 1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama valamennyi jármű tekintetében
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb
(érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám
alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb
értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával
megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb
és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának
megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb
érték, amire a maximális pontszámot adja (12 hónap)
/Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál, azaz a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket
(12 hónap) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb./

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 12 hónap mértékű jótállást
meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama értékelési
részszempont vonatkozásában a 12 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a
ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 12 hónap
mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az
ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem hónapokban kerül megadásra.
Az 1.rész 1. min.értk. szempontot megbontani nem lehet, az ott megajánlott többlet jótállás értéke
mind a két gépre vonatkozik. Amennyiben Ajánlattevő eltérően határozza meg a többlet jótállási időt
a két gép tekintetében, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.
Mindkét rész 2. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok
meghatározása az alábbi módszerrel történik:
A Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő értékelési részszempont
esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az arányosítás módszerével történik, az
alábbi képlet alkalmazásával:
Pvizsgált= (A vizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb- Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)
+ Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb
érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme;
Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő
A hiba bejelentése írásban pl. fax vagy e-mail útján történhet. A fax vagy e-mail üzenet Ajánlatkérő
általi elküldése és az Ajánlattevőnek a helyszínen történő megjelenése közötti időtartam, órában,
legfeljebb egy tizedes jegy pontossággal megadva. Ajánlatkérő a 24 óra vagy annál rövidebb
időtartamú megajánlásra a legkedvezőbb, 10 pontot adja (értékelési felső limit). Ajánlattevő
72 óránál hosszabb időtartamot nem ajánlhat meg, a 72 óra az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1)
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja
az ajánlatot, ha a kiszállási időre tett vállalás nem órában kerül megadásra.
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak
szerint történik:
Az 1. és 2. rész tekintetében az ajánlati ár értékelési részszempont esetében a ponthatárok
közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet
alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
Az ajánlati árat euroban kell megadni!
Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz)
pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
részszempontonként összeadásra kerülnek.

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Átutalás esetén az ajánlatkérő MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10441895-49020014
számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az
ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő
bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése
alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus
okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4)
bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az
ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő
érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a
131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg
gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
VI.3.4) További információk:
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar
fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti
ajánlattevő általi fordítást is. Ajánlattevő általi fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben
megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
12. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként csatolt igazolások,
nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak
végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
16. Az Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
17. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az
Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
19. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak
végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

21. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági szempontokat.
VI.3.4) További információk:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- 2. 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, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- 3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam
áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő
olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül
értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
23. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
kerültek megállapításra: M.1.)-M.2.) alkalmassági követelmény.
24. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),
valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
25. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
26. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. §
(2) bekezdés e) pontját.
27. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében meghatározottakat.
28. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Molnárné Szilágyi Viktória, Lajstromszáma:
00205
29. Ajánlattevő a részajánlatonként valamennyi gép ártáblázatát és a főösszesítőt köteles kitölteni és
ajánlatához csatolni a kiadott excel táblázat szerinti tartalommal, melyben kérjük feltüntetni a konkrét
gyártó és típusmegjelölést, műszaki paramétereket és a származási helyet is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
M.1.-M.2.) Az alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevő 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. § (1a) bekezdés a) pontja
alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 évben teljesített, de 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum
követelményben meghatározott tárgyú szállításainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás,
illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a szállítás mennyiségét (db), a teljesítés kezdő és
véghatáridejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a referenciát
adó személy neve, telefonszáma, a szállítás tárgyának pontos megjelölését, továbbá az arra
vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), valamint a Kbt. 65.§ (12)
bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 1 db, felépítménnyel
és daruval összeépített rönkszállító tehergépkocsi szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
2. rész:
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 1 db, felépítménnyel
összeépített rönkszállító tehergépkocsi szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciával.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
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:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított gép nettó vételárának 1%-a / késedelmes naptári nap,
a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma 30 naptári
nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára
az azonnali hatályú felmondás vagy elállás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. Ezt
követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel Ajánlatkérő, hanem a meghiúsulási kötbért fogja
érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett gépekre vonatkozó nettó összeg 10%-a. A Ptk. 6.187.
§ (2) bekezdés alapján a hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági igények teljesítését kizárja.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni és ebből származó
kárának megtérítését igényelni.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból,
amelyért felelős nem teljesít, illetve a teljesítés késedelme meghaladja a 30 naptári napot és Vevő a
szerződést azonnali hatályú felmondással vagy elállással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke
a szerződés szerinti teljes nettó vételár 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi
kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási
kötbér összegébe.
A Vevő felmondási/elállási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A felmondás az
Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor a Vevő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
A kötbérek- a Ptk 6:186.§ (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíthetőek, ha a
nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Jótállás: 1. rész: 24 hónap teljes körű valamennyi gép tekintetében, kivéve az 1 db erdészeti kéttengelyes
kiközelítő pótkocsi L daruval szerelve eszköz illetve az 1 db erdészeti rönkszállító tehergépkocsi
felépítménnyel és Z daruval szerelt gép esetén, mivel ezen gépek tekintetében a jótállás 12 hónap teljes
körű, az ezen felül vállalt teljes körű jótállási időtartam értékelési szempont.
2. rész: 12 hónap teljes körű, az ezen felül vállalt teljes körű jótállási időtartam értékelési szempont.
A jótállás időtartama a birtokbaadás napjával kezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Ajánlatkérő a beszerzést az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások című” VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján
benyújtott, 1862327933 iratazonosító számú projektből támogatásból és önerőből finanszírozza,
utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 50,0000 %-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít Nyertes ajánlattevő részére. A teljesítés során részajánlatonként 1
részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség az alábbi módon:
- részszámla: legalább 1 db gép teljesítési helyszínre történő leszállítását, lerakását, összeszerelését
és beüzemelését, forgalomba helyezését, a kezelőszemélyzet betanítását és a szállítandó gépekkel
kapcsolatos dokumentumok átadását követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt)
és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.
- végszámla: valamennyi gép teljesítési helyszínre történő leszállítását, lerakását, összeszerelését
és beüzemelését, forgalomba helyezését, a kezelőszemélyzet betanítását és a szállítandó gépekkel
kapcsolatos dokumentumok átadását követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt)
és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.
Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít
ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés és a kifizetés pénzneme (euro).
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal. 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:
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
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: 2019/05/27 (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: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: --Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.
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)
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: A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1. pont tartalmazza.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 500.000.-Ft, 2. rész: 1.000.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10441895-49020014
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlátra tekintettel a III.1.1.
pont tartalmazza.
VI.3.4 )
További információk: Valamennyi rész vonatkozásában:
1. A Kbt. 41/B. § (2) alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó
elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük.
2. Jelen eljárás árubeszerzés megvalósítására irányul.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatban EKR űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdése tekintetében.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági
szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti
elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály
eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
6. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése
alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja
elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

VI.4)

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában
elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum
az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai
jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az
ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban
cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény
harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő,
illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz
olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy
személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a
becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett
meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat
részeként csatolni.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai
vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát
(mellékletek nélkül)]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat tekintetében
az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlapot kérjük az ajánlat részeként csatolni (nemlegest is)
8. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
Folytatva a III.1.2. pontban!

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (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

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8779/2019)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
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/EKR000588452019/
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/EKR000588452019/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
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Vagyonkezelés
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: Lakások felújítása 2019. III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000588452019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45300000-0

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés alapján lakásfelújítás 5 lakásban. Lakások:
1.lakás:1102 Bp., Hölgy utca 22. fszt. 2. 2.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 8. 3.lakás:1101 Bp., Hölgy
utca 22. I. em. 9. 4.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 12. 5.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 16.
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: Lakások felújítása 2019. III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45350000-5

Kiegészítő szójegyzék

45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1101 Bp., Hölgy utca 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.lakás: 1102 Bp, Hölgy u. 22. fszt. 2. sz. lakás felújítása. Alapterület
51 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése ahol
szükséges, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Homlokzati ablakban külső szárnyban üvegezés
cseréje, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően,- Homlokzati
nyílászárók és belső nyílászárók mázolása, Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása,
Gáztűzhely és konvektorok ellenőrzése és javítása, Villanytűzhely ellenőrzése, - Fürdőszobában elektromos
lámpakiállások kialakítása, Lakás pipere takarítása, Mérési jegyzőkönyv bemutatása Nettó Becsültérték:
1.160.372.-Ft
2.lakás: Hölgy u. 22. I.em. 8. sz. lak. felújítása. Alapterület 26 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról
régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Bejárati ajtónál
acél rácsos ajtó bontás, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket
követően, Oldalfalon vakolás, vakolásjavítás, A szobai feltárás kijavítása, laminált parketta elhelyezése,
Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Villanytűzhely elhelyezése, Fürdőszobában csempe
kiegészítése zuhanyzónál, A fürdőszobában, WC-ben WC ülőke csere, csaptelepek pótlása, Mérési
jegyzőkönyv elkészítése, A lakás piperetakarítása. Becsült érték: 796.365.-Ft
3.lakás: Hölgy u. 22.I. 9. sz. lak. felújítása. alapterület 53 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi
festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése ahol szükséges, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése,
Bejáratnál felülvilágítóban üvegezés cseréje, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges
előkészületeket követően, Oldalfalon vakolás, vakolásjavítás, Konyhában, falon és padlón hidegburkolat
pótlása. Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Gáztűzhely és konvektorok ellenőrzése és
javítása, Fürdőszobában elektromos lámpakiállások kialakítása, A fürdőszobában. WC-ben WC ülőke csere,
csaptelepek pótlása, Lakás pipere takarítása, Mérési jegyzőkönyv bemutatása.Becsült érték: 899342 Ft

4.lakás: Hölgy u. 22. I.em. 12. sz. lak. felújítása: alapterület 80 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról
régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Lakásban falon
kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően, Oldalfalon vakolás, vakolásjavítás,
Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Légelszívó vezeték megszüntetése, Egytálcás
mosogató elhelyezése, Gáztűzhely és konvektorok ellenőrzése, javítása, A fürdőszobában, WC-ben WC
ülőke csere, csaptelepek pótlása, Belső ajtók vasalatainak javítása és pótlása, Homlokzati ablak vasalat
pótlása, Ablak deszka javítása, Homlokzati és belső nyílászárók mázolása, Belső ajtó javítása, Mérési
jegyzőkönyv elkészítése, A lakás piperetakarítása. Becsült érték: 1.477.763Ft
5.Iakás: Hölgy u. 22. I. em. 16. lak. felújítása. alapterület 29 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról
régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése ahol szükséges, Mennyezet és oldalsó falfelületek
festése, Lakásban falon kívül fató gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően, Homlokzati
nyílászárók és belső nyílászárók mázolása, Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása,
Kamrában oldalfal- és mennyezetvakolat leverése, Kamra újravakolása, Fürdő felújítása: padlóburkolat és
oldalfalburkolat csere, aljzatbeton, oldalfalvakolat, kenhető vízszigetelés kialakítása, Fürdőben új szaniterek,
csaptelep, zuhanycsaptelep elhelyetése, Fürdőben gépészeti csövek cseréje, Konvektorok ellenőrzése és
javítása, Villanytűzhely ellenőrzése, Fürdőszobában elektromos lámpakiállások kialakítása, Lakás pipere
takarítása, Mérési jegyzőkönyv bemutatása. Becsültérték: 1386956Ft. A fentiekben ismertetett adatok
tájékoztató jellegűek, a részleteket közbeszerzési dok. és annak mellékletei (műszaki leírás és árazatlan
költségvetés) 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 III.1.3)M.1.1. pontban előírt szakember MV-É jogosultság megszerzését
követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett
szakmai tapasztalata(max. 36 hó) 28
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás
időtartama (maximum 12 hónap 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, nettó Ft) / 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:
vagy Kezdés: 2019/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/26 (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 Kieg. a II.2.7) höz: Telj. kezd. tervezett időpontjat: '19.6.25. Részh.i.:(Kivitelezés
bef): '19.8.9.(kötbérterhes).Véghatáridő: Sikeres műszaki átadás-átvételt köv.'19.8.26.(kötbérterhes). A
besz.tárgya műszaki és gazd-i egységet képez,a munkák nem elválaszthatóak, komplex megvalósítást
igényelnek 1 épületben. AK-nek fontos, ésszerű gazd-i érdeke fűződik az egy szerződéssel való
megvalósításhoz.
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 az eljárás során 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: Rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
(Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan
kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik,
utólagos igazolási eljárás nélkül.
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. Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró
okok fenn nem állásáról szóló
egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi nyilatkozatát
EKR-ben rendelkezésre bocsátott
űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek
a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38
. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az alvállalkozó,
és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet
17. § (2) bekezdése szerint - az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban
előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt) kizáró okok. Az Ajánlatkérő a kizáró
ok hiányát a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. Az
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra (az
öntisztázás lehetőségére).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Sz.1.Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők
névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz.1. A Kbt. 117. § (2)
bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban,
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik,
utólagos igazolási eljárás nélkül.
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. Ajánlattevő csatolja az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében történő szereplés tényét
igazoló – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított – igazolást az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartása
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. Amennyiben az
építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari
kivitelező vállalkozásokat
nyilvántartó rendszerében, úgy az igazolás benyújtása nem szükséges. Karakterkorlátozásra
tekintettel jelen pontban rögzíti
Ajánlatkérő: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1); III.1.3) pontok.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan
kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban,
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik,
utólagos igazolási eljárás nélkül.
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. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be
azoknak a szakembereknek (
szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe a
szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésének ideje alatt
ajánlattevő rendelkezésére áll. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be továbbá a Kbt. 65. § (4) bek. és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bek. b) pontja alapján az építési beruházás teljesítéséért felelős szakember által saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
amelyből egyértelműen kiolvasható szakmai tapasztalat megléte és az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés,
valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát. Ajánlatkérő
előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a
szakmai gyakorlat legalább év/hónap részletezettséggel (eleje-vége) kerüljön bemutatásra.
Amennyiben a szakember rendelkezik az M
.1.1. pontban előírt jogosultsággal, úgy elegendő benyújtani a szakember jogosultságát megállapító
határozat egyszerű másolatát,
vagy nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a
jogosultság meglétét a Magyar Építész

Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus
névjegyzékében. Más tagállami állampolgár
által szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló
dokumentum magyar nyelvű
fordításának benyújtása szükséges. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.1.
pontban az alkalmasság igazolására és
az értékelési részszempontjánál leírt többlettapasztalat igazolására szolgáló szakmai tapasztalat
között az átfedés nem megengedett.
M.1.2. és M.1.3. alkalmassági feltétel vonatkozásában: Amennyiben a szakember rendelkezik az
M.1.2. és M.1.3. pontokban előírt, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai
nyilvántartási számáról. Ajánlatkérő ez
esetben a névjegyzékben szereplést a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar
Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/)
elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján ellenőrzi. Amennyiben a
szakember nem rendelkezik az M.1.2. és
M.1.3. pontokban előírt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott "MV-ÉV” / ”MV-ÉG"
jogosultsággal, csatolandó a
végzettséget igazoló okiratok másolata, a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett önéletrajza
akként, hogy abból az előírt
alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen [szakmai gyakorlati
követelmények abban az esetben kerülnek
megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a szakmai
gyakorlat legalább év/hónap
részletezettséggel (eleje-vége) kerüljön bemutatásra) elérik a rendeletben elvárt időtartamot].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik legalább: M.1.1. legalább 1 fő,
felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építési szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerint MV-É, illetve
ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel - vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt
meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti legalább MV-Ép/A, illetve ezzel egyenértékű jogosultsággal - vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. M.1.2. legalább 1 fő, felsőfokú
műszaki végzettséggel rendelkező,
építményvillamossági szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉV,
illetve ezzel egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel - vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti, fentiekkel
egyenértékű jogosultsággal - vagy a jogosultság meg-szerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, M.1.3. legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építménygépészeti
szakterületen érvényes, a 266/
2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy, ha az új névjegyzéki besorolás
még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti, fentiekkel egyenértékű
jogosultsággal - vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő e körben felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.1., M.1.2., M.1.3. alkalmassági feltételeknek kizárólag különböző
szakemberek bemutatásával
felelhetnek meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt 71. § (9) bekezdésében, és a Kbt.
138. § (2) és (4) bekezdéseiben
foglaltakra.

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:
1.Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: késedelmi,
hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott esetekben és
mértékben. 2.Biztosíték: A)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó ajánlati
ára 5 %-át kitevő teljesítési
biztosítékot köt ki. B) Ajánlattevő a jótállási időszakra köteles jótállási biztosítékot az Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani a
ténylegesen felhasznált tartalékkeret és Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 5%-ával egyenlő
mértékben. 3.Kötelező
felelősségbiztosítás mértéke: 30.000.000.-Ft/év és 10.000.000.-Ft/káresemény. 4. a jótállás időtartama
értékelési
részszempont, időtartama a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától (szerződés teljesítése)
számított, a nyertes
ajánlattevő ajánlata szerinti időtartam, de legalább 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) bek.-e szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a
szerződésszerűen és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015 (X.30.) Korm.rend. 32/A.–32/B.
§-a alapján és a szerződés szerint, 1
előlegszámla és 1 szakaszteljesítést lezáró szakaszszámla(végszámla) alapján történik. A teljesítést
igazoló okirat a számla mellékletét
képezi. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. értelmében nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű
előleget biztosít, kifizetése a 322/
2015. (X.30.) Korm.rend. 30. § (1) bek. szerint történik, az előleggel való elszámolás, az előleg
szabályszerű felhasználásának igazolása
a szerződéstervezet szerint történik. Az előleg igénybevételére vonatkozó szándékáról ajánlattevő
ajánlatában nyilatkozni köteles.
Ajánlattétel, szerződéses kifizetések pénzneme:HUF. Tartalékkeret: nettó ajánlati ár 5%-a.
Jogszábályok: Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(6), 8),(
10)-(11) bek.;Kbt. 136. § (1) bek.;Ptk. 6:155. § (1) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő e pontban rögzíti az alábbi előírásokat: A Kbt. 117. § (1)
szerinti eljárási szabályokat köteles az eljárást megindító felhívásban megjeleníteni: Ajánlatkérő az eljárás
során a Kbt. 112. § (1)
bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az
alábbi eltérésekkel: 1)
Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (4)-(5) bekezdéseit, azaz Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig
beérkező ajánlatokat értékeli,
és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. 2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben,
az ajánlatban benyújtott - szükség szerint - hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás
nélkül. A fentiekre tekintettel
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az
alkalmassági követelményeket
alátámasztó igazolásokat. 3) Ajánlatkérő a Kbt. 52. §(4)-(5) bek. és a 113. § (1)-(5) bek. rendelkezéseit nem
alkalmazza, a Kbt. 113. § (6
) bekezdése a következő eltérésekkel alkalmazandó: ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást
megindító felhíváson kívüli
egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll
rendelkezésre (azaz min. 4

munkanap), Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani és módosításról
hirdetményt feladni. Ajánlatkérő ez
esetben az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítását az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi és a módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az
eljárás iránt az EKR-ben érdeklődésüket jelezték. 4) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6)
bekezdéseiben foglaltak
aKbt.114. §(6) bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás
megadásakor ésszerű válaszadási időn
az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtti második munkanapot
érti, erre való tekintettel a
kiegészítő tájékoztatáskérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában
rögzített napja) előtt négy
munkanappal szükséges megküldeni az EKR-ben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni,
hogy a hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumokon
belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok
valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A
hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a
közbeszerzési szerződésben nem
alkalmazandó. 5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 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. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.”
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
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: 2019/06/03 (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: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §
(2) bek. alapján az
EKR-ben történik, a bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b) (1c) és az EKR Rendelet. 15. § (3)
bekezdése irányadó.
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
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: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempontok: egyenes arányosítás.
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 )

VI.4)

További információk: 1.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek
megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: A legjobb ár-érték elve
értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-100. 2.Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési
rendszerben [EKR (https://
ekr.gov.hu/)] folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre
megadott felületén, a megadott
időpontig nyújtható be. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli. Az
eljárás EKR azonosítószáma: EKR000588452019. 3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
a EKR-ben alkalkalmazott
karakterkorlátozásra tekintette a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes
leírását; az alkalmassági
követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt igazolási
módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői
tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást,
iratjegyzéket. 4.A Kbt. 35. § (8)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg és nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását. 5.A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt.
felhatalmazása alapján megalkotott
külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 6. Az Ajánlatkérő előírja,
hogy az olyan nyilatkozatokat,
amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 7. Ajánlatkérő az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett
nyilatkozatok vonatkozásában
felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § foglalt rendelkezésekre. 8.Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő
gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9.Irányadó
idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 10.Az ajánlattételi felhívásban és az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek, így különösen az EKR Rendelet előírásai szerint kell eljárni. 11. A II.2.4)
pontban rögzített adatok a terjedelmi
korlátokra tekintettel tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a részenként rendelkezésre
bocsátandó közbeszerzési
dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre,
műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra,
védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a
dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. 12. Helyszíni
bejárás: egyéb közbeszerzési dokumentumok:(ld. 10. oldal). 13. FAKSZ: dr. Szabó Andrea
(lajstromszám: 00779), dr. Csepy Dorottya (
lajstromszám: 01102).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú (8602/2019)
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: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kokertkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kokertkft.hu
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/EKR000590662019/
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/EKR000590662019/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
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Köztisztaság és parkgondozás
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: Tehergépjárművek beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR000590662019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34134100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés keretében négy darab tehergépjármű
beszerzése. Nyertes ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 4 (négy darab) diesel üzemű
tehergépjármű szállítására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan
tehergépjármű szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben
és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
Ajánlatkérő a 321/2015. ( X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján jár el, a jelen felhívás II.2.4) pontjában
részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a karakterkorlátozásra tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket a II.1.6) Részekre bontás ponttal
összefüggésben, hogy a részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő 4 db tehergépjárművet kíván
beszerezni, egységes paraméterek alapján. A részekre bontást sem a beszerzés mennyisége, sem a
gazdasági és pénzügyi, valamint jogi ésszerűség nem indokolja.
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: Tehergépjárművek beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34131000-4

További tárgyak:
34134100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1107 Budapest, Basa utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében négy darab tehergépjármű beszerzése.
Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően négy (4 darab) duplakabinos, 3,5
tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), manuális váltós, nyitott platós, ponyvás diesel üzemű
tehergépjárművek szállítására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjárművek szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő
olyan tehergépjárművek szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a
járművet tesztjárműként sem alkalmazták. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a
szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal

egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a
dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(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 Szállítási határidő (min. 112 naptári nap; max. 140 naptári nap) 10
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama
(max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (bruttó Ft) / Súlyszám: 80
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: 140
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 Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a teljesítési határidő a
szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 140 nap. Ajánlatkérő a teljesítési határidőt értékelési
részszempontként is rögzítette, Ajánlatkérő a 112 naptári napot vagy ennél rövidebb, azaz 112 naptári
napnál kedvezőbb szállítási időtartamot is a maximális 100 ponttal értékeli.
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 az eljárás során 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: Rendelet) előírásait figyelembe véve
fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki
kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek
be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan
kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben
foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként

csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás
nélkül. 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.
Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi
nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról
szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha
az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az alvállalkozó, és
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt.
67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az ajánlattevőnek nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a
felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt) kizáró okok. Az
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Rendeletben részletezettek
szerint ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az űrlapon az alábbi rögzítendő: a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró ok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmassági követelményt nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában
foglaltakra tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír
elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Alkalmassági minimumkövetelmény:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban,
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. 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.
A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5)
bek. alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év közbeszerzés tárgyából (diesel üzemű tehergépjármű) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem
rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti
év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya
szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
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 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 a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat a felhívás III.1.8) pontjának 5) alpontjában
rögzített eltéréssel alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (diesel üzemű
tehergépjármű) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen
a 30 000 000,- Ft összeget.

Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan
kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben
foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként
csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás
nélkül. 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.
Az alkalmasság igazolására az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciákat a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződés kötő másik fél által adott
referenciaigazolással lehet igazolni. Az Ajánlatkérő a megelőző 36 hónapban teljesített referenciának
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében azon teljesítéseket
tekinti, amelyek a felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezettek, de legfeljebb 72 hónapon
belül megkezdettek.
Az ismertetőben (referencia-nyilatkozatban vagy-igazolásban) meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét (címét);
- a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó (kapcsolattartó) személy nevét és
elérhetőségét;
- a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimum-követelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen), valamint mennyiségét;
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés dátumát, év, hónap nap pontossággal), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat a felhívás III.1.8) pontjának 5) alpontjában
rögzített eltéréssel alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 3 (három) darab, a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti, diesel üzemű tehergépjármű adásvételére és üzembe helyezésére
referenciával, mely legfeljebb 2 (két) szerződéssel igazolható.
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:
1) Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: Az ajánlatkérő
késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott
esetekben és mértékben. 2) A jótállás időtartama a tehergépjárművek sikeres átadás-átvételének lezárásától
számított minimum 24 hónap. A jótállás 24 hónap feletti többletidőtartama értékelési részszempont. Az
Ajánlattevő a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően 24 (huszonnégy) hónap
szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. 3) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban teljesítési és
jóteljesítési biztosítékot nem ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállítását
követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján, a
Kbt. 135. § (5)-(6), (10)-(11) bekezdései szerint történik, részszámla nem biztosított. A teljesítést
igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Ajánlattevő részszámla benyújtására nem jogosult.
Szerződésszerű teljesítést követően, a fenti teljesítésigazolást követően az Ajánlatkérő átutalással
teljesíti a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján, valamint a szerződés-tervezetben foglaltak
szerint. Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF. Az Ajánlatkérő a szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és
lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő e pontban rögzíti az alábbi előírásokat: A Kbt. 117. § (1) szerinti
eljárási szabályokat köteles az eljárást megindító felhívásban megjeleníteni: Ajánlatkérő az eljárás során a
Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai
szerint - az alábbi eltérésekkel:
1) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (4)-(5) bekezdéseit, azaz Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig
beérkező ajánlatokat értékeli, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az
azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatban benyújtott - szükség szerint - hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat,
valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 52. §(4)-(5) bek. és a 113. § (1)-(5) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza, a Kbt. 113.
§ (6) bekezdése a következő eltérésekkel alkalmazandó: ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen
eljárást megindító felhíváson kívüli egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. három munkanap), Ajánlatkérő nem
köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani és módosításról hirdetményt feladni. Ajánlatkérő ez
esetben az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítását az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi és a módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt az EKR-ben érdeklődésüket jelezték.
4) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak a Kbt.114. §(6) bek.ben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor ésszerű
válaszadási időn az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtti
második munkanapot érti, erre való tekintettel a kiegészítő tájékoztatáskérést legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtt négy munkanappal szükséges
megküldeni az EKR-ben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel
nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító
felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési
dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési
szerződésben nem alkalmazandó.
5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 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. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”
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
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: 2019/05/27 (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: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bek.
alapján az EKR-ben történik, a bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a irányadó.
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
x 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: 1-3. értékelési részszempontok: fordított arányosítás (relatív értékelés),
karakterkorlátozásra tekintettel a részletes leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
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 )

VI.4)

További információk: 1.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat
a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján
értékeli az alábbiak szerint: A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-100.
2.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus
közbeszerzési rendszerben [EKR (https://ekr.gov.hu/)] folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus
úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be. Az
ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli. Az eljárás EKR azonosítószáma: EKR000590662019
3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a EKR-ben alkalkalmazott karakterkorlátozásra
tekintette a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes leírását; az
alkalmassági követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt
igazolási módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó
dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást, iratjegyzéket.
4.A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem
követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5.A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása
alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
- egyszerű másolatban is benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat,
amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek. Ajánlatkérő az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton
megtett nyilatkozatok vonatkozásában felhívja a figyelmet a figyelmet az EKR Rendelet és a Kbt. 41.
§-ban foglalt rendelkezésekre.
8.Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontját.
9.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10.Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, így különösen az EKR Rendelet
előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás
III.1.2) és III.1.3) pontjait.
12. FAKSZ: dr. Szabó Andrea (lajstromszám: 00779), dr. Csepy Dorottya (lajstromszám: 01102)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (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

Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség (8990/2019)
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: Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69254035
Postai cím: I. András Tér 1
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt
Telefon: +36 304345229
E-mail: gazdasag@tihanyiapatsag.hu
Fax: +36 87538210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihanyiapatsag.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/EKR000074472019/
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/EKR000074472019/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
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (4) bekezdése szerinti szervezet
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: Váll szerz napváró terasz ép., pincemúzeum átépít
Hivatkozási szám: EKR000074472019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45212313-3

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Vállalkozási szerződés Napváró terasz építésére 100 m2-en
2. rész: Vállalkozási szerződés Pincemúzeum átépítésére 237 m2-en
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
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: Napváró terasz építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112441-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8237 Tihany, I. András tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Napváró terasz építése 100 m2-en a dokumentációban részletezettek
szerint.
Főbb munkanemek: irtás, föld- és sziklamunka, Szivárgó építés, alagcsövezés, Síkalapozás, falazás,
nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezési munkák, közműcsatorna és vízvezeték építés, kőburkolat
készítése, elektromos munkák, kert- és parképítési munkák.
Műemléki törzsszám: 5583 (10511)
A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 90 nap.
(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 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés
vonatkozásában (db) 10
2 A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2. pont szerinti műemléki szakember szakmai tapasztalata 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (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: 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
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-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ Értékelési módszer Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában
fordított arányosítással. A környezetvédelmi szempont, a jótállás és a szakember szakmai tapasztalata
vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bek: max 2 db, 18 hó, illetve 5 db, ami a maximális
pontszámot kapja. A 0 db megajánlás, ill. a 0 hónap többlet megajánlás 0 pontot kap.
II.2.1)
Elnevezés: Pincemúzeum átépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212313-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8237 Tihany, I. András tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Pincemúzeum átépítése 237 m2-en a dokumentációban részletezettek
szerint.
Főbb munkanemek: Építészeti, belsőépítészeti, tűzvédelmi, erősáramú, gyengeáramú, épületgépészeti
munkák.
Műemléki törzsszám: 5568 (10484)
A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 90 nap.
(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 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés
vonatkozásában (db) 10
2 A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2. pont szerinti műemléki szakember szakmai tapasztalata 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / 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: 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
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-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ Értékelési módszer Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában
fordított arányosítással. A környezetvédelmi szempont, a jótállás és a szakember tapasztalata
vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bek: max 2 db, 18 hó, illetve 5 db, ami a maximális
pontszámot kapja. A 0 db megajánlás, ill. a 0 hónap többlet megajánlás 0 pontot kap.
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) bekezdés g)-k)
m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania - figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdéséebn foglaltakra is - arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt 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) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja
szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. tőrvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára tőrténő hivatkozás helyett
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. tőrvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti hivatkozást szűkséges érteni. Ha az
ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt
elfogadni, 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. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az igazolási mód
tekintetében a Korm.r. 1. § (7) bekezdésében foglaltak is irányadók.
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: Ajánlattevőnek illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra - az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt űzleti év (a vizsgált
időszak kezdete után létrejőtt gazdasági szereplők esetében a műkődése ideje alatt,
az eljárást megindító felhívás feladásáig elért) kőzbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési
tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkűl számított – árbevételéről évenkénti
bontásban. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor alkalmazza a Kbt. 65. § (5) bekezdésében
foglaltakat.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági kővetelménynek a kőzős ajánlattevők egyűttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3)
bek. , Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (3) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő, kőzős ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P/1. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt űzleti évben az
1. rész tekintetében építőipari kivitelezési tevékenységből származó ősszesen minimum nettó
18.000.000.,- Ft ősszegű, a 2. rész tekintetében építőipari kivitelezési tevékenységből ősszesen
minimum 65.000.000.- Ft ősszegű - általános forgalmi adó nélkűl számított – árbevétellel, attól
fűggően, hogy az ajánlattevő mikor jőtt létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
Tőbb részre tőrténő ajánlattétel esetén a 2. részre előírt feltételnek elegendő megfelelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A Kr. 21.§ (2) bek a) pont szerint – figyelemmel
a Kbt. 114. § (2) bekezdésére és a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) bekezdésére is - csatolandó a
felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132
hónap) belűl megkezdett építési beruházások ismertetése az alábbi tartalommal:
- építési beruházás tárgya és mennyisége az alkalmassági kővetelménynek megfelelő
részletezettséggel, az adott építmény Országos Műemlékjegyzékben szereplő műemléki szám
megjelőlésével
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal) és helye
- szerződést kőtő másik fél megnevezése
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelő
Az igazolási mód tekintetében a Kr. 23. § és a 21./A. § az irányadó.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet kőzős ajánlattevőként teljesítette, az a Kr.
22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M2) A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja és alapján csatolni kell a szakemberek megnevezését, annak
a személynek/szervezetnek a megjelőlését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban
vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, a végzettségét igazoló iratokat, a szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A kővetelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek,
ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A
minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő – figyelemmel a 322/2015.
Korm.r. 34. § (3) bekezdés a) pontjára is - amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap)
belűl megkezdett legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó
referenciával:
1. rész: Legalább 1 db, műemléki környezetben, vagy műemlék épűleten végzett építési
kivitelezési munkára vonatkozó referenciával, melynek a kivitelezéssel érintett területe elérte az 50
m2-t.
2. rész: Legalább 1 műemlék épűlet részleges, vagy teljes felújítására vonatkozó referenciával,
amelynek a kivitelezéssel érintett terűlete elérte az 150 m2-t.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése
során igénybe venni kívánt szakemberrel:
1. és 2. rész esetében a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) b) pontja alapján 1 fő olyan műemléki
szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. I. melléklet IV. rész 1. pontjában
rőgzített MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szűkséges okleveles építészmérnők, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel. Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmasság ugyanazon
szakember bemutatásával igazolható.
Az alkalmassági kővetelményekre vonatkozóan a kőzbeszerzés 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 kűlőn nyilatkozata nélkűl vélelmezi.
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 kötbér 0,5 %/nap
meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 20%-a
jótállás minimum 18 hónap
jóteljesítési biztosíték 2,5%
előlegvisszafizetési biztosíték
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Mindkét rész vonatkozásában irányadó feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és
kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Vállalkozó egy előlegszámla (20%) majd két részszámla
(30-40%) és egy végszámla benyújtására jogosult a teljesítést követően Megrendelő által a
szerződéses feltételekben meghatározottak és a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdései szerinti aláírt
teljesítésigazolása alapján. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni. A teljesítésigazolás,
a vállalkozói díj kifizetés, a számlázás szabályait a Vállalkozási szerződés tartalmazza. Az
ellenszolgáltatást ajánlatkérő 100% GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése támogatási
forrásból utófinanszírozással teljesíti. Az ellenérték kifizetését Megrendelő átutalással teljesíti, 30
napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint. A fizetési feltételekkel
kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak, a 322/2015.
(X.30.) Korm. r. 32/A. §-ában előírtak, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tv-ben rögzítettek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
nem követelmény és nem megengedett
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:
Ajánlatkérő a munkaterületeket az idegenforgalmi szerzonra tekintettel 2019. október 1-jén tudja átadni, a 90
napos teljesítési határidő mindkét rész esetében ettől az időponttól számítandó.
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 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: A tárgyalásos
eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy tőbb ajánlattevő kőzőtti tárgyalások arra irányulnak,

hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel
kőthessen szerződést.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az
ajánlattevőkkel egyűttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kikőti, hogy az ajánlattevőkkel tőrténő
kűlőn-kűlőn tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást
megelőzően írásban kőzli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szűkség esetén tőbb tárgyalási
fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A
képviseleti jogosultságot igazolni kell.
A felek előszőr a műszaki jellegű és a teljesítés körülményeit meghatározó szerződéses
feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses feltételek változnak, a
tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses
elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és
véglegesített szerződéses feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont
szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalás lezárását kővetően az ajánlatkérő a végleges
ajánlat benyújtására (a végleges szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási
határidejének és módjának kőzlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges
ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő
lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68. § szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő nem kíván az ajánlatán
módosítani, az EKR rendszer műkődésére figyelemmel ebben az esetben is kőteles végleges
ajánlatként a Felolvasólapot ismételten – adott esetben változatlan tartalommal – benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kőtve. Az
ajánlattevő ajánlati kőtőttségének időtartama: tárgyalás tartása esetén az utolsó tárgyalás
befejezésétől számított 60
nap, tárgyalás nélküli bírálat esetén a IV.2.5. pontban foglalt időponttól számított 60 nap. A
tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó
ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkőnyvet készít, amelynek egy példányát az adott
tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás kővetkező
fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését kővető két
munkanapon belűl megkűld; a jegyzőkőnyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését
kővető
két munkanapon belűl alá kell írnia. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/06/20 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)
x 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: 2019/06/05 (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: 2019/06/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 15. § (4)-(5)
bekezdései szerint az ajánlatok bontását az EKR végzi.
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: Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással.
A környezetvédelmi szempont, a többlet jótállás és a szakember vonatkozásában egyenes
arányosítással. Ld. II.2.13.
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. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az őnállóan kialakított eljárási szabályok –
részletesen a dokumentációban!: (AK=ajánlatkérő, ATHI=ajánlattételi határidő, EMF=eljárást
megindító felhívás, HP=hiánypótlás)
1.1. AK a Kbt. 113. § rendelkezéseit – kivéve a (6) bek. - nem alkalmazza.
1.2. AK az ATHI-t meghosszabbíthatja.
1.3. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben fogl. - Kbt. 114. § (6) bek.-ben fogl.
eltérésekkel az irányadók.
Kieg. táj. iránti kérelmet legkésőbb az ATHI lejárta előtt 3 nappal lehet benyújtani.
1.4. Az ajánlat ősszeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bek.
1.5. AK az ATHI lejártáig módosíthatja az EMF-ban, valamint a kőzbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeket. Az EMF, valamint a kőzbeszerzési dokumentum módosítása esetén az
ATHI-t AK meghosszabbíthatja. AK a módosítás során a Kbt. 113. § (6) bek. szerint jár el.
1.6. AK az EMF-t az eredeti ATHI lejártáig visszavonhatja. AK a felhívás visszavonása során a Kbt.
113. § (6) bekezdése szerint jár el.
1.7. AK, ha hirdetményben kőzzé nem tett kőzbeszerzési dokumentumokat módosít, a
módosításról az ATHI-t megelőző 2. napig tájékoztat.
1.8. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata
egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szűkség szerint- hiánypótolt dokumentumok
alapján tőrténik, utólagos igazolási eljárás nélkűl.
1.9. AK alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
1.10. A HP lehetőségét AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK kizárja az újabb HP lehetőségét
abban az esetben, ha a HP-sal korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerűl az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szűkséges az újabb HP-ra (Kbt. 71. § (6) bek. 2.
fordulata). 1.11. Irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 68. § (1)-(6) bek., a 69. § - kivéve a (4)-(9)
bek.-ben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §.
1.12. A Kbt. 117. § (8) és (9) bek. irányadók.
1.13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti
információkat.
1.14. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy kőltség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését kővetően végzi el.
1.15. Amennyiben AK nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
kővetően végzi el.
2. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott kőltségvetést és környezetvédelmi vállalásokat.
3. Változásbejegyzéssel kapcsolatban nyilatkozat benyújtása szűkséges, továbbá az aláírók
aláírási címpéldányát/aláírásmintáját is csatolni kell.

VI.4)

4. AK a pénzűgyi és gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) P1) és a III.1.3)
M1).
5. Az EMF-t ősszeállította és ellenjegyezte dr. Bakonyi Dolli, FAKSZ (lajstromszám: 00971).
6. Csatolni kell a Kbt. 66. §(2) (6) és a 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot.
7. AZ EKR Rend. 11. § (5) bek. alapján az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az
tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Kőtelező az EKRren keresztűl írásban tőrténő elektronikus kommunikáció, ezért felhívjuk a gazdasági szereplők
figyelmét arra a kőrűlményre, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, részvételi jelentkezésűk
illetve ajánlatuk, stb. más módon nem nyújthatók be.
9. Szerződéskőtés feltétele: Mindkét rész esetében MV-É-M, és csak a 2. rész esetében MV-ÉV
fmv megléte.
10. Helyszíni bejárás: 2019. 05. 22. 10:00 találkozó az Apátság előtti parkolóban

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (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

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (8668/2019)
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: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://anp.nemzetipark.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
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv, nemzeti park
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: környezet- és természetvédelmi 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: Nyilvánosság biztosítása - 2018
Hivatkozási szám: EKR001141652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban
(Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak
Karst)” (SKHU/1601/1.1/035) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
I.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
I.2. 10 db rádiómegjelenés és/vagy rádióspot elkészítése, megvalósítása országos és regionális
rádióadásokban, főműsoridőben.
I.3. 20 db Óriásplakát megtervezése, és kivitelezése, melyből maximum 10 db kivitelezése és kihelyezése
legalább négy hetes időtartamra a Megrendelő által kijelölt helyszínekre opcionális a költségkerettől függően.
I.4. 3 db Közúti tájékoztató tábla elkészítése, kihelyezése az ajánlatkérő, mint megrendelő által jóváhagyott
marketingterv alapján a kijelölt helyszínekre.
I.5. 5 db népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
I.6. 6 db újságcikk megírása, megjelentetése regionális terjesztésű újságokban.
I.7. A projekt eredményeit bemutató leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai
(10.000 db leporelló).
I.8. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
I.9. 2 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
I.10. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
I.11. 1 db roll-up (molinó) tervezése és kivitelezése.
I.12. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon és Szlovákiában.
I.13. 1 db záró rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
I.14. Szakmai kiadvány nyomdai előkészítési és kivitelezési feladatai (60.000 db).
I.15. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
I.16. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II. „Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén (Creation of a water amusement trail
on the river Bodrog and its tributaries)” (SKHU/1601/1.1/038) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
II.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
II.2. 2 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.3. 1 db rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.4. 2 db plakát (poszter) elkészítése, kihelyezése.
II.5. 1 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
II.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
II.7. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II.8. 3 db közösségi oldal kampány megtervezése, lebonyolítása.
II.9. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
II.10. 5 db falunap - információs nap megszervezése, lebonyolítása.
II.11. 4 db Study tour megszervezése lebonyolítása.
II.12. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
II.13. 10 000 db Túravezető leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai.
III. „Csodálatos madárvilág határok nélkül (Birds without borders)” (SKHU/1601/1.1/065) című projektben az
alábbi feladatok ellátása:
III.1. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
III.2. 2 db workshop megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.3. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.

III.4. 2 db fizetett népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
III.5. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
III.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61667 (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: EUR
(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: Nyilvánosság biztosítása - 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, nyertes ajánlattevő
székhelye és telephelyei, valamint a műszaki leírásban szereplő- a feladatok ellátásához szükséges
ott megjelölt- egyéb helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
I. „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban
(Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak
Karst)” (SKHU/1601/1.1/035) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
I.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
I.2. 10 db rádiómegjelenés és/vagy rádióspot elkészítése, megvalósítása országos és regionális
rádióadásokban, főműsoridőben.
I.3. 20 db Óriásplakát megtervezése, és kivitelezése, melyből maximum 10 db kivitelezése és kihelyezése
legalább négy hetes időtartamra a Megrendelő által kijelölt helyszínekre opcionális a költségkerettől függően.
I.4. 3 db Közúti tájékoztató tábla elkészítése, kihelyezése az ajánlatkérő, mint megrendelő által jóváhagyott
marketingterv alapján a kijelölt helyszínekre.
I.5. 5 db népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
I.6. 6 db újságcikk megírása, megjelentetése regionális terjesztésű újságokban.
I.7. A projekt eredményeit bemutató leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai
(10.000 db leporelló).
I.8. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
I.9. 2 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
I.10. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
I.11. 1 db roll-up (molinó) tervezése és kivitelezése.
I.12. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon és Szlovákiában.
I.13. 1 db záró rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
I.14. Szakmai kiadvány nyomdai előkésztési és kivitelezési feladatai (60.000 db).
I.15. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
I.16. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II. „Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén (Creation of a water amusement trail
on the river Bodrog and its tributaries)” (SKHU/1601/1.1/038) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
II.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
II.2. 2 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.3. 1 db rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.

II.4. 2 db plakát (poszter) elkészítése, kihelyezése.
II.5. 1 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
II.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
II.7. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II.8. 3 db közösségi oldal kampány megtervezése, lebonyolítása.
II.9. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
II.10. 5 db falunap - információs nap megszervezése, lebonyolítása.
II.11. 4 db Study tour megszervezése lebonyolítása.
II.12. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
II.13. 10 000 db Túravezető leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai.
III. „Csodálatos madárvilág határok nélkül (Birds without borders)” (SKHU/1601/1.1/065) című projektben az
alábbi feladatok ellátása:
III.1. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
III.2. 2 db workshop megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.3. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.4. 2 db fizetett népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
III.5. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
III.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
A részletes műszaki paramétereket 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 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata
(magyar- szlovák határon átnyúló projektekkel összefüggő tapasztalat megléte). 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (EUR) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók leírása: „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt
Világörökség barlangjaiban (Medical/wellness tourism development in the world heritage caves
of the Aggtelek and Slovak Karst)” (SKHU/1601/1.1/035) című projekt vonatkozásában a jelen
felhívás II.2.4) I.3. pontjában előírtakhoz viszonyított további maximum 10 db óriásplakát kivitelezése
és kihelyezése legalább négy hetes időtartamra az ajánlatkérő, mint megrendelő által kijelölt
helyszínekre. Az opció - részleges vagy teljes - lehívására abban az esetben kerül sor amennyiben
Ajánlatkérő fedezete ezen feladatok elvégzésére is fedezetet nyújt.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ - folytatása:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/035, SKHU/1601/1.1/038,
SKHU/1601/1.1/065
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: SKHU/1601/1.1/035, SKHU/1601/1.1/038, SKHU/1601/1.
II.2.9) További információ:
Szerződés befejezés dátuma:
a) az SKHU/1601/1.1/035 azonosító számú projekthez kapcsolódó feladatok esetén 2019. október 31.
b) az SKHU/1601/1.1/038 azonosító számú projekthez kapcsolódó feladatok esetén 2019. október 31.
c) az SKHU/1601/1.1/065 azonosító számú projekthez kapcsolódó feladatok esetén 2019. február 28.
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: Nyilvánosság biztosítása - 2018
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:
2019/05/09 (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: PRESS-CON TEAM Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14477573
Postai cím: Ember Pál Utca 21
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország

E-mail: tothszdr@gmail.com
Telefon: +36 52717768
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52717768
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648298209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66057
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61667
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(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: DEKÁD Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93790343

Postai cím: Ószőlő Utca 107. Fsz. 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13173113215
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: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208
Hivatalos név: PRESS-CON TEAM Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14477573
Postai cím: Ember Pál Utca 21
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648298209
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:
Alvállalkozókra vonatkozó adatok
Tevékenység: rendezvények, sajtótájékoztatók szervezése, népszerűsítő újságcikk írása, fotódokumentáció
összeállítása, sajtóközlemény megírása, közösségi oldal kampány lebonyolítása, falunap lebonyolítása,
rádió megjelenés elkészítése
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozó: Tóth Csaba Zsolt - 8386882654
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (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

Alap község önkormányzata (8794/2019)
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: Alap község önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47221516
Postai cím: Dózsa György Utca 31
Város: Alap
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Méhes Lajosné
Telefon: +36 25221102
E-mail: titkar.aphiv@invitel.hu
Fax: +36 25221102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alap.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: EKR000232692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Alap Rákóczi út külterületi szakasza, és a vadászházi bekötő utak aszfalt burkolattal való ellátása.
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: Külterületi útépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233123-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Alap, 0358/2, 363, 0364/5 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által
FE/UT/NS/A/54/19/2017. szám alatt kiadott építési engedélyben foglalt kivitelezési munkák megvalósítása,
melynek 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. Az építési engedélyben foglaltak szerint a
csapadékvíz elvezetési rendszert az útépítési munkákkal egyidejűleg kell megvalósítani.
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
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett a tervekkel kapcsolatban felmerülő
szakkérdések megoldása érdekében tervezői művezetést biztosít.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele,
hogy az Alap, külterület 0363 és 0358/2 hrsz út tulajdonviszonyai az MNV zrt-vel rendezésre kerülnek, arra
vonatkozóan Ajánlatkérő tulajdonjogot, vagy kezelői jogot szerez.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet összegét saját forrásból kiegészítse.
(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 kikötött (12 hónap) jótállási időnél magasabb jótállási
időtartam vállalása (hónap, min. 0 max. 48.) 15
2 A megajánlott felelős műszaki vezető felelős műszaki vezetőként szerzett gyakorlata (hónap, min.
12., max. 36.) 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 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: iratazonosító: 1824371682
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyában
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra.Támogatói okirat iratazonosítója: 1917228925,
Ajánlatkérő regisztrációs száma: 1003100866
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 útépítés
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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 75. §. (2) bekezdés b) pontja.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a Kbt. 75. §. (4) bekezdésben foglaltak
szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlatkérő a bontáskor ismertette a
rendelkezésre álló fedezet összegét, amely 59.825.611,- Ft volt.
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: 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
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: KESZI-ÈPSZOLG KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87966996
Postai cím: Posta út 26
Város: Tiszakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3458
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23151750205
Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57439105
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210
Hivatalos név: DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20120366
Postai cím: Kereskedők utcája 7
Város: Rácalmás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2459
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13878203207
Hivatalos név: TOPTIMBER-ROAD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86350301
Postai cím: 044/1 Hrsz.
Város: Garadna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24786991205
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:

2019/03/04 (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:
2019/05/16 (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

Alattyán Község Önkormányzata (8826/2019)
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: Alattyán Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78834301
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczkás Gábor
Telefon: +36 57561011
E-mail: ph@alattyan.hu
Fax: +36 57561011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://alattyan.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: Tehenészethez vezető út és Híd utca korszerűsítés3
Hivatkozási szám: EKR001102642018
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 Híd utca külterületi szakasza (0121 hrsz) mezőgazdasági út, bekötő (2db telephely) és főgyűjtő funkciót
lát el, és 1000 HA szántóföldi területről gyűjti össze a forgalmat. Az akadályozása S jelű (korlátozó tényező
nélküli terület).
A forgalmi adatok: Az 1000 HA átlagtermése 5t/HA=5000t, amelyet nyerges szerelvények szállítanak. A
nyerges szerelvény teherbírása 10t. A betakarításnál 500 üres és 500 tele jármű halad el.
A jelen eljárás során a Tehenészet fele vezető út (090, 088/1, 087 hrsz) és a Híd utca külterületi szakasza
(085/13 hrsz) korszerűsítésére kerül sor az alábbiakban, valamint a Műszaki leírásban rögzítettek szerint.
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: Tehenészethez vezető út és Híd utca korszerűsítés3
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: HU322 A teljesítés helye: 5142 Alattyán, Tehenészethez vezető út (hrsz.: 090, 088/1,
087) és Híd utca külterületi szakasza (hrsz.: 0121)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Híd utca külterületi szakasza (0121 hrsz) mezőgazdasági út, bekötő (2db telephely) és főgyűjtő funkciót
lát el, és 1000 HA szántóföldi területről gyűjti össze a forgalmat. Az akadályozása S jelű (korlátozó tényező
nélküli terület).
A forgalmi adatok: Az 1000 HA átlagtermése 5t/HA=5000t, amelyet nyerges szerelvények szállítanak. A
nyerges szerelvény teherbírása 10t. A betakarításnál 500 üres és 500 tele jármű halad el.
A Tehenészet fele vezető út (090, 088/1, 087 hrsz) 0km+000m és 0km+145m szelvények közt 25cm
szórtalap van IT-5 itatott makadámburkolattal, amelyet először kátyúzni kell és a hálós repedésű burkolatnál
a szerkezetet fel kell bontani és az alábbi rétegrenddel vissza kell állítani a pályaszerkezetet.
- 5cm AC-11 kötő réteg

- kellősítés előtt kátyúzás
- meglévő rétegrend : IT-5 itatott makadámburkolat
- 25cm szórtalap
A szakasz javítása után 5cm AC-11 kötő réteget kell a meglévő burkolat kellősítése után ráfektetni.
A 0km+145m és 0km+284m közti szakaszon 15-25cm szórtalap található, melyet ki kell ékelni. A kiékelés
után AC- kötő réteggel kell ellátni, amely síkja a meglévő itatott makadám és AC-11 kötő réteggel kell
befejezni.
A 0km+284m és 0km+531m szelvények között aszfaltburkolat van, erre kellősítés után 5cm AC-11 kötő
réteg kerül.
Az aszfaltburkolat után a 0km+531m és 1km+600m szelvények között 15-20cm zúzottkő burkolat van, amely
konszolidálódott, így E2>50 MN/m2, tehát a kiékelés után 25cm FZKA kerül rá és 4cm AC-11 kötőréteg.
A Híd utca külterületi szakasza (085/13 hrsz) 0km+000m és 0km+730m szelvények között 15-25cm
szórtalap található, melyet ki kell ékelni. A kiékelés után AC-11 kötő réteggel kell befejezni.
A Híd utca 0km+730m és 0km+946m szelvények között a meglévő zúzottkő földdel keveredett, így ezt el kell
távolítani és az alábbi réteget kell kialakítani:
- 4cm AC-11 kötő réteg
- 35cm FZKA
- 15cm kavicságy
- altalaj tömörítés E2 > 40MN/m2.
A további részleteket a Műszaki leírás és az előkészített szerződés tervezet 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 M/1. pontban előírt szakember szakmai többlet tapasztalata (maximum 12
hónap) 30
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1826850884 (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: Rész száma: Elnevezés: Tehenészethez vezető út és Híd utca korszerűsítés3
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján
tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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: Orosz - Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37132145
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23458820241
Hivatalos név: Master Road Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82743505
Postai cím: Béke Tér 7. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26579935241
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:
2019/05/17 (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

Balatonfenyves Község Önkormányzata (8896/2019)
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: Balatonfenyves Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52484616
Postai cím: Kölcsey Utca 27
Város: Balatonfenyves
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8646
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika
Telefon: +36 85560158
E-mail: jegyzo@balatonfenyves.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonfenyves.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.balatonfenyves.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: „Balatonfenyves strand fejlesztés”
Hivatkozási szám: EKR000535412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Balatonfenyves Csalogány Strand fejlesztése
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. A Csalogány strand a település keleti felén helyezkedik el, nagyon
kedvelt a nyaralók körében, főleg átláthatósága, gyermekbarátsága miatt. A strand komplex
fejlesztést tervezzük, megerősítve az egész településünkre jellemző család és gyermekbarát
jelleget. A mosdó állapota erősen felújításra szorul, az épületben a teljes víz-és szennyvíz
vezetéket, valamint az elektromos hálózat felújítását tervezzük. Új szanitereket helyezünk el és
külön gyermek mosdót alakítunk ki. A strandon két elavult gyermek játszóeszközt elbontjuk és
helyettük korszerű eszközöket telepítünk le, melyek fölé árnyékoló napvitorlák kerülnek. A füves
területre 6 darab telepített nyugágy kihelyezését tervezzük, mely a strandolók kényelmét szolgálja.
A déli part legszebb panorámáját kihasználva óriási feliratot helyezünk el, mely az onnan készült
fotók révén a strand népszerűségét növelheti. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését SUP, kajak, és egyéb sporteszköz beszerzésével. Ehhez
szükséges az eszközök tárolását megoldani. A szolgáltatások körének bővítését szolgálja az új
öltözőkabinok telepítése, a településre jellemző, környezetbarát, természet közeli borítással.
Szükséges a strandot kiszolgáló parkoló felújítása, illetve a csapadékelvezető árkok burkolása,
felújítása. A strandon lévő sétányvilágítást illetve padokat, hulladéktárolókat is korszerű, a mai kor
igényeinek megfelelőre cseréljük, valamint virágtartókat helyezünk el. A projekt keretében sor
kerül az ivókút szennyvízbekötésre, illetve a zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget
erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
2. rész: Balatonfenyves Központi strand gyermekbarát fejlesztése
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. Ezek közül a legnagyobb a település központjában lévő Központi
strand. A fejlesztés keretében a strand nyugati végétől a már megkezdett burkolt sétány építését
folytatjuk, mely mellett új világítótestek és utcabútorok kerülnek elhelyezésre, valamint part menti
területrendezésre, vízbe jutást segítő bejárók térburkolására, biztonsági korlát építésére, átjáró
hidak cseréjére és a vízvisszavezető rendszer javítására kerül sor. A strandon, annak
hozzávetőleges közepén lévő szociális épület teljes felújítása során, annak tetőszerkezet, víz,
villany-és szennyvíz vezetékei lesznek kicserélve, illetve ezzel egyidejűleg gyermek illemhelyeket
alakítunk ki. A strand és Fenyves sajátosságait figyelembe véve stilizált Toboz játszóteret építünk.
A Toboz játszótérrel szeretnénk megjeleníteni Balatonfenyves sajátosságát, egyben magát a
fenyőtobozt strandunk védjegyeként használnánk. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését, SUP, kajak vizibicikli beszerzésével. A strandi sétány és a
partvédelem között napozó nyugágyakat telepítünk. A strand keleti végében strandfoci pályát
helyezünk el. Helyi sajátos anyagokból (tűlevél, toboz, nád) készülnek az öltöző paravánok.
Elkészítünk egy Fenyves óriásfeliratot. A strand közepén lévő kerékpár tárolók szomszédságában
elektromos kerékpár, illetve kismotor töltőt alakítunk ki. Tekintettel arra, hogy a strand több, mint
1 km hosszú a vendégek biztonsága érdekében elsősegély pontot és megfigyelő tornyot helyezünk
el. A jobb tájékoztatásért strandi hangosító és információs trendszert telepítünk. Sor került a
zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a
strandon.

A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 209187616 (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: Csalogány Strand fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45247112-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8646 Balatonfenyves, 4585 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. A Csalogány strand a település keleti felén helyezkedik el, nagyon
kedvelt a nyaralók körében, főleg átláthatósága, gyermekbarátsága miatt. A strand komplex
fejlesztést tervezzük, megerősítve az egész településünkre jellemző család és gyermekbarát
jelleget. A mosdó állapota erősen felújításra szorul, az épületben a teljes víz-és szennyvíz
vezetéket, valamint az elektromos hálózat felújítását tervezzük. Új szanitereket helyezünk el és
külön gyermek mosdót alakítunk ki. A strandon két elavult gyermek játszóeszközt elbontjuk és
helyettük korszerű eszközöket telepítünk le, melyek fölé árnyékoló napvitorlák kerülnek. A füves
területre 6 darab telepített nyugágy kihelyezését tervezzük, mely a strandolók kényelmét szolgálja.
A déli part legszebb panorámáját kihasználva óriási feliratot helyezünk el, mely az onnan készült
fotók révén a strand népszerűségét növelheti. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését SUP, kajak, és egyéb sporteszköz beszerzésével. Ehhez
szükséges az eszközök tárolását megoldani. A szolgáltatások körének bővítését szolgálja az új
öltözőkabinok telepítése, a településre jellemző, környezetbarát, természet közeli borítással.
Szükséges a strandot kiszolgáló parkoló felújítása, illetve a csapadékelvezető árkok burkolása,
felújítása. A strandon lévő sétányvilágítást illetve padokat, hulladéktárolókat is korszerű, a mai kor
igényeinek megfelelőre cseréljük, valamint virágtartókat helyezünk el. A projekt keretében sor
kerül az ivókút szennyvízbekötésre, illetve a zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget
erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő berendezések gyártmánya,
típusa egy minőségi szintet jelöl, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a megjelölt gyártmányú berendezésekkel azonos minőségű, azokkal
egyenértékű anyagok felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és
felelőssége.

(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. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (maximum
további 24 hónap) 20
2 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozói 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:
II.2.1)
Elnevezés: Központi strand gyermekbarát fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45247112-8
45310000-3
45330000-9
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8646 Balatonfenyves, 3709 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. Ezek közül a legnagyobb a település központjában lévő Központi
strand. A fejlesztés keretében a strand nyugati végétől a már megkezdett burkolt sétány építését
folytatjuk, mely mellett új világítótestek és utcabútorok kerülnek elhelyezésre, valamint part menti
területrendezésre, vízbe jutást segítő bejárók térburkolására, biztonsági korlát építésére, átjáró
hidak cseréjére és a vízvisszavezető rendszer javítására kerül sor. A strandon, annak
hozzávetőleges közepén lévő szociális épület teljes felújítása során, annak tetőszerkezet, víz,
villany-és szennyvíz vezetékei lesznek kicserélve, illetve ezzel egyidejűleg gyermek illemhelyeket
alakítunk ki. A strand és Fenyves sajátosságait figyelembe véve stilizált Toboz játszóteret építünk.
A Toboz játszótérrel szeretnénk megjeleníteni Balatonfenyves sajátosságát, egyben magát a
fenyőtobozt strandunk védjegyeként használnánk. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését, SUP, kajak vizibicikli beszerzésével. A strandi sétány és a
partvédelem között napozó nyugágyakat telepítünk. A strand keleti végében strandfoci pályát
helyezünk el. Helyi sajátos anyagokból (tűlevél, toboz, nád) készülnek az öltöző paravánok.
Elkészítünk egy Fenyves óriásfeliratot. A strand közepén lévő kerékpár tárolók szomszédságában
elektromos kerékpár, illetve kismotor töltőt alakítunk ki. Tekintettel arra, hogy a strand több, mint
1 km hosszú a vendégek biztonsága érdekében elsősegély pontot és megfigyelő tornyot helyezünk
el. A jobb tájékoztatásért strandi hangosító és információs trendszert telepítünk. Sor került a
zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a
strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő berendezések gyártmánya,
típusa egy minőségi szintet jelöl, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása

érdekében történt, a megjelölt gyártmányú berendezésekkel azonos minőségű, azokkal
egyenértékű anyagok felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és
felelőssége.
(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. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (maximum
további 24 hónap) 20
2 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozói 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:
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: Csalogány Strand 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:
2019/05/14 (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: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: beepitkft@gmail.com
Telefon: +36 309936674
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214
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: 43600899
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: Kültéri eszközök
telepítése

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: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Központi strand gyermekbarát 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:
2019/05/14 (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: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: beepitkft@gmail.com
Telefon: +36 309936674
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214
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: 165586717
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: Kültéri eszközök
telepítése
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: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214
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:
2019/04/26 (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:
Rész neve: Csalogány Strand fejlesztése (1)
Ajánlattevő neve:BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft.
Székhelye: 7400 KAPOSVÁR, KÖLCSEY Utca 86
Adószáma: 14107595214
Rész neve: Központi strand gyermekbarát fejlesztése (2)
Ajánlattevő neve:BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft.
Székhelye: 7400 KAPOSVÁR, KÖLCSEY Utca 86
Adószáma: 14107595214
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Baranya Megyei Kormányhivatal (8776/2019)
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: 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: Heidecker Pálné
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
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: Közigazgatás
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: Pécs,József A. u. 10.-részl. felújítás, átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001147182018
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:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttese "keleti szárnyának"
részleges felújítása, átalakítása; a "Főépület" főbejárata előtti tér rendezése és az előlépcső javítása” 2
részben, vállalkozási szerződés keretében:
1. rész tekintetében: Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes
"keleti szárnyának" részleges felújítása, átalakítása. Megvalósítandó fejlesztések: irodai funkcióra való
átalakítás, homlokzat felújítás.
2. rész tekintetében: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes
"Főépület" főbejárata előtti tér rendezése és előlépcső javítása. Megvalósítandó fejlesztések: tér rendezése,
előlépcső felújítása.
Az egyes részekben a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a KD mellékleteként
megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az ajánlati felhívásban használt rövidítések:
Gazdasági szereplő: GSZ
Ajánlattevő: AT
Ajánlatkérő: AK
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.
Ajánlattételi felhívás: AF
Közbeszerzési dokumentumok: KD
Vállalkozási szerződés: VSZ
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 157327510 (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: Épületegyüttes "keleti szárnyának" részl. felúj.
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: HU231 A teljesítés helye: 7623 Pécs, József Attila u. 10., Az épületegyüttes Keleti
szárnya, hrsz. 4116/1/A/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes "keleti szárnyának"
részleges felújítása, átalakítása. Megvalósítandó fejlesztések: irodai funkcióra való átalakítás, homlokzat
felújítás.
Az érintett épület az 1950-es években épült szocreál stílusban, tégla falazatokkal, fa fedélszerkezettel. Az
épület alagsort, földszintet, két emeleti szintet és egy padlásteret foglal magába.
Jelen projekt keretében az épületegyüttes Keleti szárnyának felújítására, irodai funkcióra való átalakítására
kerül sor.
Építész:
Az átalakítás 912,64 m2-en történik, földszinten ügyfél fogadó tér elhelyezésével, a többi helyiségben az
irodai funkcióhoz szükséges helyiségekkel. A homlokzat felújítására 190,2 m2-en kerül sor vakolatjavítással
és festéssel.
Épületgépész:
• 3 db meglévő vizesblokkok felújítása,
• új akadálymentes Wc kialakítása,
• 3 db teakonyha kialakítása,
• fűtési rendszer felújítása 912,64 m2 alapterületen történik.
Gyengeáram:
• struktúrált kábelezési rendszer építése (10.260 m fali kábel, 148 db connection mudul)
• vagyonvédelmi rendszer kialakítása (33 db mozgásérzékelő, 29 db üvegtörés érzékelő, 94 db reed
érzékelő elhelyezésével),
• térfigyelő rendszer kialakítása (19 db kamera beépítésével)
• vizuáltechnikai és beléptető rendszer telepítése (3 db beléptetésvezérlő, 8 db kártyaolvasó, 190 m
vagyonvédelmi kábelezés)
• tűzjelző (54 db füstérzékelő, 58 db érzékelő aljzat,16 db beltéri hangjelző)
Erősáram:
• 527 db szerelvénydoboz elhelyezése,
• szigetelt illetve kábelszerű vezeték elhelyezése: 11035 m
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai
előírásokat és követelményeket be kell tartani.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a KD mellékleteként megküldött
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az AF-ben, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az
AF, valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. §
(3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
A Nyertes AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő
Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki
ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy
gyártó a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó
alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
Nómenklatúra
CPV: fő tárgy: 45000000-7
Kiegészítő tárgyak: 45453100-8
45310000-3
45321000-3
45111100-9
45432100-5
45410000-4
45442100-8
A funkcionális (irodai) átalakítás munkálatainak vonatkozásában AK felhívja a figyelmet, hogy az épületrészt
jelenleg az AK-val kötött megállapodás alapján a Pécsi Tudományegyetem használja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min. 0 - max. 24 hónap) (egész hónapban) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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:
II.1.5) és II.2.7): 1. rész szerinti teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított 270 nap) került
rögzítésre. AK előteljesítést elfogad. Munkaterület átadás: VSZ hatályba lépésétől számított 10 naptári nap.
A VSZ hatályba lépésére a 320/2015. (X.30.) Kr. 13/A. § (2)-ben foglaltak irányadók.
II.2.1)
Elnevezés: "Főépület" főbej. előtti tér rend.,előlépcső felúj
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: HU231 A teljesítés helye: 7623 Pécs, József Attila u. 10., Az épületegyüttes Főépülete
előtti tér hrsz. 4116/1/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész tekintetében: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes
"Főépület" főbejárata előtti tér rendezése és előlépcső javítása. Megvalósítandó fejlesztések: tér rendezése,
előlépcső felújítása.
Főbejárat előtti tér felújítása:
• Meglévő aszfalt burkolat bontása 11m3
• Térburkolat készítése 217,5m2-en a szükséges kiegészítő szerkezeteivel
• Szegélyelemek építése 36m
Főbejárat előtti előlépcső felújítása:
• Meglévő burkolat bontása 211,59m2 (vízszintes függőleges és lépcső felületen).
• Új burkolat készítése a 211,59m2 (vízszintes függőleges és lépcső felületen).
• 1 db új rozsdamentes acél korlát elhelyezése lépcsőfeljáróhoz
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai
előírásokat és követelményeket be kell tartani.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a közbeszerzési dokumentum
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az AF, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az
AF, valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. §
(3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
A Nyertes AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő
Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki
ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy
gyártó a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó
alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
Nómenklatúra
CPV: fő tárgy: 45000000-7
Kiegészítő tárgyak: 45111100-9
45453100-8

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min. 0 - max. 24 hónap) (egész hónapban) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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:
II.2.7) pontban a 2. rész teljesítési határideje került rögzítésre: A munkaterület átadásától számított 100 nap.
AK előteljesítést elfogad. Munkaterület átadás: VSZ hatályba lépésétől számított 10 naptári nap. A VSZ
hatályba lépésére a 320/2015. (X.30.) Kr. 13/A. § (2)-ben foglaltak irányadók.
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: Épületegyüttes "keleti szárnyának" részl. felúj.
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:
2019/05/10 (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: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu
Telefon: +36 72227311
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72215291
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 127092392
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 157327510
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: villanyszerelési
munka, gépészeti 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: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: "Főépület" főbej. előtti tér rend.,előlépcső felúj
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. részben benyújtott valamennyi ajánlatban szereplő ajánlati ár meghaladja
az eljárás megindításakor az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében: „Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles
elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a
— 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt — rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése értelmében: „Az ajánlatkérő eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást, ha
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor
az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás
során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre
jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az
elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló 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: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202
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:
2018/12/28 (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:
2019/05/17 (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

Besenyszög Város Önkormányzata (8937/2019)
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: Besenyszög Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72840647
Postai cím: Dózsa György Út 4.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kelles Mária
Telefon: +36 56487002
E-mail: drkelles@besenyszog.hu
Fax: +36 56487178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.besenyszog.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: TSZ épület felújítása Besenyszögön
Hivatkozási szám: EKR000742722018
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:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Besenyszögön a Damjanich János úton található, jelenleg üresen álló
(régen Termelőszövetkezeti iroda rendeltetésű), funkcióját vesztett kétszintes épület rehabilitációja során
szociális konyha, sport és közösségi központ kerül kialakításra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 359097234 (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: TSZ épület felújítása Besenyszögön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

45212000-6
45261210-9
45261310-0
45262100-2
45262500-6
45262650-2
45262700-8
45310000-3
45312310-3
45313100-5
45315100-9
45320000-6
45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45331000-6
45331100-7
45343200-5
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, 5071 Besenyszög, Damjanich út 16. 1374 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Besenyszög Város Önkormányzata a Damjanich János úton található,jelenleg üresen álló(régen
Termelőszövetkezeti iroda rendeltetésű),funkcióját vesztett kétszintes épület rehabilitációja során szociális
konyha,sport és közösségi központ kialakítását kívánja megvalósítani.Az épület hasznos alapterülete
összesen: 1064,81 m2.
A fejlesztés fő elemei az alábbiak:
- Az épület földszintjének alaprajzi átalakítása a tervezett, szociális főzőkonyha funkcióhoz szükséges
helyiségek, helyiségkapcsolatok kialakítása.
Az épület földszintjén a szociális főzőkonyha funkciójához összesen 35 helyiséget érintett átalakítás,
összesen 316,14 m2-nyi területen.
- A meglévő épület bővítése egyszintes, lapos tetős épületrésszel, benne főzőkonyha, mosogató, raktár és
ételkiadó funkciókkal.
Az épület földszintje a felsorolt 4 helyiséggel bővült a hozzáépítés során, összesen 121,34 m2-nyi területtel.
- A beruházás keretében az I. emeleti szint jelentősen átalakításra kerül, jellemzően sport, és közösségi
funkciókkal.
Az I. emelti sport és közösségi funkciók ellátásához 22 helyiség kerül kialakításra 354,38 m2-en, továbbá
kialakításra kerül egy tetőterasz 120,12 m2-en. Így az emelet teljes területe 474,5 m2.
- Az épület új magas tetőszerkezet építésével, tetőtér beépítésével bővül, melyben sport és közösségi
funkciók kapnak helyet.
Az épület a magas tetőszerkezet építésével tovább bővül, mintegy 246,38 m2-nyi területtel, ahol 21 helyiség
kerül kialakításra.
- Az épület energetikai felújítása (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, stb.)
- Az újonnan kialakított funkciókhoz szükséges parkolóhelyek és rakodó kialakítása az udvarban.
A pályázat keretében megnövekedett igényekhez szükséges parkolóhelyek telken belül kerülnek
kialakításra. A szociális konyha funkcióhoz 2 parkolóhely (melyből 1 akadálymentesített) valamint 1
rakodóhely kerül kialakításra összesen 47,3 m2-en.
A sport és közösségi funkciókhoz 6 további parkolóhely kerül kialakításra, melyből szintén 1 lesz
akadálymentes. Ehhez a funkcióhoz tartozó parkolóhelyek összterülete 88,55 m2.
- Épületvillamos és épületgépész rendszer teljes átalakítása. A két rendszer kiépítése a földszinten és az
emeleti szinteken egymástól független.
- A vizes, rossz állapotú pince feltöltésre, vagy szigetelésre kerül.
Az épület alatt található 40,05 m2-es pince feltöltésre vagy szigetelésre kerül.
A részletes és tételes mennyiségeket, valamint a pontos műszaki paramétereket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki tervdokumentáció 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 MSZ.2. pontban előírt alkalmassági követelményt igazoló szakember
magasépítési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db – max. 3 db
szerződés) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0
hónap – max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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: TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00003
II.2.9) További információ:
A II.2.12) pont kiegészítése: további projekt szám: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00021
A VI.3.2) pont kiegészítése: Értékelés módszere:
Ár értékelési szempont:fordított arányosítás módszere
A szakember magasépítési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata: egyenes
arányosítás módszere
A többlet jótállás időtartama:egyenes arányosítás módszere
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:
22051 / 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: TSZ épület felújítása Besenyszögön
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:
2019/05/15 (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: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658363216
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: 359097234
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: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658363216
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70003680
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
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:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt
Ferenc utca 13/a) Ajánlattevő ajánlata figyelmen kívül maradt a bírálat során.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Csomád Község Önkormányzata (8909/2019)
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: Csomád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10913042
Postai cím: Kossuth Lajos Út 69
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csomad.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: Táncsics M. utca útfelújítása Csomádon
Hivatkozási szám: EKR000496032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csomádon a Táncsics M. utca felújítása 334 m hosszon, 3,5 m szélességben, az út elején bal oldalon 90
m hosszon "K" szegély építése, a többi szakaszon kétoldali süllyesztett szegély, a szegély mellett 0,5 m
szélességű stabilizált padka készítése a dokumentációban részletezettek szerint.
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: Táncsics M. utca útfelújítása Csomádon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2161 Csomád, Táncsics utca, hrsz. 1709
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csomádon a Táncsics M. utca felújítása 334 m hosszon, 3,5 m szélességben, az út elején bal oldalon 90
m hosszon "K" szegély építése, a többi szakaszon kétoldali süllyesztett szegély, a szegély mellett 0,5 m
szélességű stabilizált padka a dokumentációban részletezettek szerint.
(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 kötelezően előírt jótálláson felül vállat többlet jótállás [hónap] 30
Költség szempont –
x Ár szempont – egyösszegű 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:
Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr)
rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár
el.
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: Táncsics M. utca útfelújítása Csomádon
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 közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, mert a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat esetében az ajánlati ár nettó 39 967 384 Ft
(bruttó 50 758 578 Ft) összegű, míg az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet nettó 23 622 047 Ft (bruttó
30 000 000 Ft).
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: SKB Kereskedelmi és Szolgáltató Kolrátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67583896
Postai cím: Levente Utca 12/A.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947894213
Hivatalos név: Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42463083
Postai cím: Rákóczi Út 41
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24075174212
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:
2019/04/18 (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:
2019/05/14 (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

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (8681/2019)
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: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72561030
Postai cím: Sima Ferenc Utca 44-58
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kalmár Mihály
Telefon: +36 62313244
E-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu
Fax: +36 62313972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szentesi-korhaz.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
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: Adásvételi keretszerződés kötszerek beszerzésére a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház részére 20 részben 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000441652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Mull lap – becsült mennyiség 24 hónapra: 456.654 db
2. rész: Mull alapú kötszerek nem steril – becsült mennyiség 24 hónapra: 35.442 db
3. rész: Nem steril szegett és vágott mullpólyák – becsült mennyiség 24 hónapra: 5.139 db
4. rész: Gipszek – becsült mennyiség 24 hónapra: 4.640 db
5. rész: Csőkötszer – becsült mennyiség 24 hónapra: 90 db
6. rész: Rugalmas pólya – becsült mennyiség 24 hónapra: 5.411 db
7. rész: Vatták – becsült mennyiség 24 hónapra: 9.373 db
8. rész: Kötésrögzítő pólyák – becsült mennyiség 24 hónapra: 46.858 db
9. rész: Ragtapaszok – becsült mennyiség 24 hónapra: 6.947 db
10. rész: Rugalmas csőháló – becsült mennyiség 24 hónapra: 614 db
11. rész: Sebfedő kötszerek – becsült mennyiség 24 hónapra: 108.464 db
12. rész: Steril sebfedők – becsült mennyiség 24 hónapra: 43.230 db
13. rész: Filmkötszerek – becsült mennyiség 24 hónapra: 20.433 db
14. rész: Hámosodást elősegítő hálós kötszerek – becsült mennyiség 24 hónapra: 197 db
15. rész: Hámosodást elősegítő hab kötszerek – becsült mennyiség 24 hónapra: 16 db
16. rész: Sebtisztító kötszerek (általános) – becsült mennyiség 24 hónapra: 116 db
17. rész: Sebtisztító kötszerek (alginát) – becsült mennyiség 24 hónapra: 715 db
18. rész: Sebtisztító gél – becsült mennyiség 24 hónapra: 248 db
19. rész: Műtéti törlők, tupferek – becsült mennyiség 24 hónapra: 189.447 db
20. rész: Fertőzött sebek seb ellátása – becsült mennyiség 24 hónapra: 3.128 db
A részletes terméklírást a Közbeszerzési dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt
termékeket leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen valamennyi rész esetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17163318 (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: Mull lap
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés mull lap beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 456.654 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Mull alapú kötszerek nem steril
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés mull alapú kötszerek - nem steril - beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra:
35.442 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Nem steril szegett és vágott mullpólyák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F.u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződésnem steril szegett és vágott mullpólyák beszerzésére – becsült mennyiség 24
hónapra: 5.139 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Gipszek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés gipszek beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 4.640 db

A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Csőkötszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés csőkötszer beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 90 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:

II.2.1)

Elnevezés: Rugalmas pólya
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés rugalmas pólya beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 5.411 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Vatták
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés vatták beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 9.373 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen 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:
II.2.1)
Elnevezés: Kötésrögzítő pólyák
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés kötésrögzítő pólyák beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 46.858 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Ragtapaszok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés ragtapaszok beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 6.947 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Rugalas csőháló
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés rugalmas csőhaló beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 614 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Sebfedő kötszerek
Rész száma: 11

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés sebfedő kötszerek beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 108.464 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Steril sebfedők
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés steril sebfedők beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 43.230 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Filmkötszerek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés filmkötszerek beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 20.433 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Hámosodást elősegítő hálós kötszerek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés hámosodást elősegítő kötszerek beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra:
197 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Hámosodást elősegítő hab kötszerek
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés hámosodást elősegítő hab kötszerek beszerzésére – becsült mennyiség 24
hónapra: 16 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Sebtisztító kötszerek (általános)
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés sebtisztító kötszerek (általános) beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra:
116 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Sebtisztító kötszerek (alginát)
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés sebtisztító kötszerek (alginát) beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 715
db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Sebtisztító gél
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés sebtisztító gél beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 248 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Műtéti törlők, tupferek
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés műtéti törlők, tupferek beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 189.447 db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Fertőzött sebek seb ellátása
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés fertőzött sebek seb ellátása beszerzésére – becsült mennyiség 24 hónapra: 3.128
db
A részletes terméklírást a dokumentum mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
megrendelésének kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Ajánlattevő a megrendelt termékeket
leszállítani.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a megadott mennyiségtől a tényleges
szükségletének megfelelően + 20 % eltéréssel rendeljen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(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 – nettó ajánlati ár összesen (HUF) 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: 1 Elnevezés: Mull lap
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.

Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 2520355
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mull alapú kötszerek nem steril
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 1518850
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Nem steril szegett és vágott mullpólyák
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 112479
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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Gipszek
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 467018
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Csőkötszer

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:
2019/04/25 (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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.fanni@eastimpex.hu
Telefon: +362 02350601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28636394
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
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: 130280
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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Rugalmas pólya
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:
2019/04/25 (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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.fanni@eastimpex.hu
Telefon: +362 02350601

Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28636394
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
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: 386341
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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház

NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Vatták
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 1165467
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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Kötésrögzítő pólyák
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 1378523
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Ragtapaszok
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:
2019/04/25 (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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.fanni@eastimpex.hu
Telefon: +362 02350601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28636394
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
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: 1785364
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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Rugalas csőháló
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:
2019/04/25 (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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.fanni@eastimpex.hu
Telefon: +362 02350601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28636394
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
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: 329510
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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Sebfedő kötszerek
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:
2019/04/25 (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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.denes@molnlycke.com
Telefon: +36 14773080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12107600
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
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: 1798405
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Steril sebfedők
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 996946
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Filmkötszerek
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:
2019/04/25 (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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.fanni@eastimpex.hu
Telefon: +362 02350601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28636394
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
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: 623821
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
Hivatalos név: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Hámosodást elősegítő hálós kötszerek
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:
2019/04/25 (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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.denes@molnlycke.com
Telefon: +36 14773080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12107600
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
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: 206072
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Hámosodást elősegítő hab kötszerek
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:
2019/04/25 (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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.denes@molnlycke.com
Telefon: +36 14773080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12107600
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
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: 23419
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Sebtisztító kötszerek (általános)
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:

2019/04/25 (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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.denes@molnlycke.com
Telefon: +36 14773080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12107600
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
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: 17447
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Sebtisztító kötszerek (alginát)
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:
2019/04/25 (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: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.fanni@eastimpex.hu
Telefon: +362 02350601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28636394
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
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: 213000
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
Hivatalos név: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21490080
Postai cím: Szent Korona Utca 5
Város: Veresegyház

NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355215213
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Sebtisztító gél
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 221464
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Műtéti törlők, tupferek
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:
2019/04/25 (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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.denes@molnlycke.com
Telefon: +36 14773080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12107600
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
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: 2775847
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: Mölnlycke Health Care Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50800197
Postai cím: Dévai Utca 26-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352476241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20 Rész száma: 20 Elnevezés: Fertőzött sebek seb ellátása
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:
2019/04/25 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 492710
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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:
2018/08/03 (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:
2019/05/16 (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

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (8888/2019)
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: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40694100
Postai cím: Kossuth Lajos Sugárút 22-24.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csiszár Mária Magdolna
Telefon: +36 62562400
E-mail: csiszarmm@csongrad.police.hu
Fax: +36 62562400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/csongrad
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
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: A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő szolgálati gépjárművek
üzemeltetéséhez szükséges nyári-téli, valamint terep gumiabroncsok beszerzése 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000148692019
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:
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő szolgálati gépjárművek üzemeltetéséhez
szükséges nyári-téli, valamint terep gumiabroncsok beszerzése a keretmegállapodás időtartama alatt.
Az alábbi adatok tájékoztatást nyújtanak a keretösszeg tervezett felbontásáról:
1-12 hónapban legfeljebb nettó 29.000.000.-Ft keretösszeg erejéig.
13-24 hónapban legfeljebb nettó 29.000.000-Ft keretösszeg erejéig.
Mindösszesen nettó 58.000.000.- Ft tervezett keretösszeg erejéig.
Előirányzott mennyiség összesen 2300 db gumiabroncs.
A részletes mennyiségeket, típusokat és gumiabroncs méreteket a dokumentáció tartalmazza.
A keretmegállapodás keretében kizárólag új gumiabroncsok kerülhetnek szállításra.
Veszélyes hulladék kezelés: A nyertes ajánlattevőnek az elhasznált, selejtessé vált gumiabroncsokat
térítésmentesen az igényléstől számított 10 napon belül el kell szállítania a beszállított abroncsok arányában
(pl. 917 rendelt abroncsért 917 selejtest szállít el annak méretétől függetlenül.)
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: A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kezelésében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34350000-5

További tárgyak:

34351000-2
34351100-3
34352000-9
34352100-0
34352200-1

34411200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
tervezett gumiabroncs mennyiség 2300 db, 58.000.000.-Ft keretösszeg erejéig, de legfeljebb a
keretmegállapodás időtartama alatt.
(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 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:
1. Részajánlattétel kizárásának indoklása: A beszerzendő termékek egy termékcsoportba tartoznak és a
teljesítés egy helyszínen valósul meg.
2. A megkötendő Adásvételi keretmegállapodás hatályában Ajánlatkérő által megadott, maximált összegre
vonatkozó lehívási kötelezettsége nem áll fenn.
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
x 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: A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kezelésében
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. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen, mely szerint jelen eljárásban
csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36944273
Postai cím: Széchenyi István Utca 6.
Város: Deszk
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6772
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10352205206
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:
2019/03/05 (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:
2019/05/14 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (8662/2019)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.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: A Fazekas Mihály Gimnázium korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000834762018
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:
TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 azonosítószámú projekt keretében „A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth
Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 192300000 (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: A Fazekas Mihály Gimnázium korszerűsítése
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: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Hatvan u.44. HRSZ: 8595
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: nettó 1924,13 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény felújítási
munkái, mely alatt értendő az épület energetikai felújítása, épületgépészeti- és épületvillamossági
rendszereinek korszerűsítése (pl. hőszivattyú rendszer- és napelem telepítése) az épület külső- és
belső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat- és zárófödém hőszigetelése, az épület és környezetének
projektarányos akadálymentesítése.
Rövid szakmai leírás:
-A középiskola épületének épületvillamossági és épületgépészeti felújítása.
-Projektarányos akadálymentesítés létrehozása
-Energetikai fejlesztések létrehozása (nyílászáró csere: 348 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati
hőszigetelő rendszer kiépítése 1730 m2, födémszigetelés 2731 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó
napelemes- és hőszivattyú rendszer kiépítése, stb.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, 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 eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további 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 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épület
energetikai felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ 5
3 Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /maximum 2 fő/ 5
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015
II.2.9) További információ:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834762018/reszletek honlapon teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi. A 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.11.§(5)bek alapján, ahol a Kbt.
az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett
gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben érdeklődését jelezte.
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:
19576 / 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: A Fazekas Mihály Gimnázium korszerűsítése
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:
2019/04/30 (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: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon: +36 14558840
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14558842
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243
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: 192300000
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: energetikai felújítási
munkák irányítása
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: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824241
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Csillag Utca 53. fsz/1.

Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624209
Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243
Hivatalos név: Szabó Épszolg Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27242225
Postai cím: Harangi Utca 3
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22652863209
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:
2019/05/16 (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

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata (8839/2019)
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: Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61619494
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 52.
Város: Dunaszentmiklós
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2897
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béger Ákos
Telefon: +36 34491819
E-mail: polgarmester@dunaszentmiklos.hu
Fax: +36 34491819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunaszentmiklos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dunaszentmiklos.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: Dunaszentmiklós külter. utak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000360962019
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. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 133,46 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 680 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 2 764,54 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 829,36 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 3 549,88 m2
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése 25 m
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 952,09 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 14,36
m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 785,38 m2
2. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 64 / 10m2
Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal
törzsátmérő: 21-40 cm között 12 db
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 740,53 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 350 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 213,73 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 213,73 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 2173,73 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 1 577,85 m3
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 242,88 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 417,907 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 62,43
m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 344,81 m2
3. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 87 / 10m2
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 347,2 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 970 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 3 749,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel 6 225,7 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 1 300,09 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 1 221,95 m2
4. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 567,3 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 420 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 278,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 383,44 m3

Talajerősítő georács elhelyezése 1 278 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 278 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 1 683,9 m2
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 120 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 431,39 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 405,76 m2
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68336305 (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: Dunaszentmiklós külterületi út_1.nyomvonal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111213-4

Kiegészítő szójegyzék

45111230-9
45233142-6
45233220-7
45233222-1
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 065
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 133,46 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 680 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 2 764,54 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 829,36 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 3 549,88 m2
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése 25 m
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 952,09 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 14,36
m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 785,38 m2
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés 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 Többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 10
2 A teljesítésben útburkoló tevékenységet végző 1 fő szakember hány db útburkoló munkára (is)
irányuló építési beruházásban szerzett szakirányú (útburkoló munka) tapasztalatot (min.: 0 db, max:
4 db) 10

3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során 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, iratazonosító: 1922801463
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Dunaszentmiklós külterületi út_2-4.nyomvonal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111213-4
45111220-6
45111230-9
45233142-6
45233220-7
45233222-1
45233223-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, 2897 Dunaszentmiklós, Külterület
2. nyomvonal: hrsz. 061/6
3. nyomvonal: hrsz. 053 és hrsz. 057
4. nyomvonal: hrsz. 049
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 64 / 10m2
Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal
törzsátmérő: 21-40 cm között 12 db
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 740,53 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 350 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 213,73 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 213,73 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 2173,73 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 1 577,85 m3
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 242,88 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 417,907 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 62,43
m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 344,81 m2
3. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 87 / 10m2
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 347,2 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 970 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 3 749,14 m2

Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel 6 225,7 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 1 300,09 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 1 221,95 m2
4. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 567,3 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 420 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 278,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 383,44 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 278 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 278 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 1 683,9 m2
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 120 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 431,39 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 405,76 m2
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés 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 Többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 10
2 A teljesítésben útburkoló tevékenységet végző 1 fő szakember hány db útburkoló munkára (is)
irányuló építési beruházásban szerzett szakirányú (útburkoló munka) tapasztalatot (min.: 0 db, max:
4 db) 10
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során 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, iratazonosító: 1922801463
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: Dunaszentmiklós külterületi út_1.nyomvonal
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:
2019/05/13 (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: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23700260
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23698488
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: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91753946
Postai cím: Réti Utca 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Dunaszentmiklós külterületi út_2-4.nyomvonal
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:
2019/05/13 (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: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44743974
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44637817
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: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91753946
Postai cím: Réti Utca 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328211

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:
2019/03/29 (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:
2019/05/14 (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

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (8334/2019)
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-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64039031
Postai cím: Vörösmarty Utca 77
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vasasné dr. Kovács Emese
Telefon: +36 46516600
E-mail: vagyongazdalkodas@emvizig.hu
Fax: +36 46516601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emvizig.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: vízügy
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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Hajózás
Hivatkozási szám: EKR000014102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat 1 db Pick Up összkerék-meghajtású terepjáró
kistehergépjármű bérlése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1809600 (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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Hajózás
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: HU311 A teljesítés helye: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat
(cím: 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat 1 db Pick Up összkerék-meghajtású terepjáró
kistehergépjármű bérlése
(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 megajánlott Pick Up összkerék-meghajtású terepjáró
kistehergépjármű gyártási éve 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Gépjármű bérleti díja mindösszesen (HUF/nap) 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:
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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Hajózás
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:
2019/04/23 (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: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59904623
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
E-mail: margitta93@gmail.com
Telefon: +36 703636992
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2790181
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1809600
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: Gépjárműbérlés
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: Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57987501
Postai cím: Miskolctapolcai Út 25-27.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3519

Ország: Magyarország
E-mail: soos.tibor@zenitautorent.hu
Telefon: +36 703121300
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26120627205
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 2012400 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: Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57987501
Postai cím: Miskolctapolcai Út 25-27.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3519
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120627205
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59904623
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
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
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:
2019/02/15 (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:
2019/05/16 (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

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (8335/2019)
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-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64039031
Postai cím: Vörösmarty Utca 77
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vasasné dr. Kovács Emese
Telefon: +36 46516600
E-mail: vagyongazdalkodas@emvizig.hu
Fax: +36 46516601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emvizig.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: vízügy
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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Miskolci SZM
Hivatkozási szám: EKR000013622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolci Szakaszmérnökség 6 db Pick Up összkerék-meghajtású
terepjáró kistehergépjármű, 2 db személygépjármű bérlése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12542400 (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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Miskolci SZM
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: HU311 A teljesítés helye: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolci
Szakaszmérnökség (cím: 3527 Miskolc, Besenyői u. 30.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolci Szakaszmérnökség 6 db Pick Up összkerék-meghajtású
terepjáró kistehergépjármű valamint 2 db személygépjármű bérlése
(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 megajánlott Pick Up összkerék-meghajtású terepjáró
kistehergépjárművek közül a legkorábbi gyártási éve 5
2 3. A megajánlott személygépjárművek közül a legkorábbi gyártási éve 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Gépjárművek bérleti díja mindösszesen (HUF/nap) 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:
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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Miskolci SZM
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:

2019/04/23 (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: 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
E-mail: tender@regioterv.hu
Telefon: +36 205199580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52998478
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13329170209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20573584
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12542400
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: Gépjárműbérlés
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: Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57987501
Postai cím: Miskolctapolcai Út 25-27.
Város: Miskolc

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3519
Ország: Magyarország
E-mail: soos.tibor@zenitautorent.hu
Telefon: +36 703121300
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26120627205
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 15132000 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: Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57987501
Postai cím: Miskolctapolcai Út 25-27.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3519
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120627205
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59904623
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
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
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:
2019/02/15 (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:
2019/05/16 (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

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (8337/2019)
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-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64039031
Postai cím: Vörösmarty Utca 77
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vasasné dr. Kovács Emese
Telefon: +36 46516600
E-mail: vagyongazdalkodas@emvizig.hu
Fax: +36 46516601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emvizig.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: vízügy
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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Tokaji SZM
Hivatkozási szám: EKR000013312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tokaji Szakaszmérnökség 1 db mikrobusz bérlése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2090400 (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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Tokaji SZM
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: HU311 A teljesítés helye: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tokaji
Szakaszmérnökség (cím: 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2. )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tokaji Szakaszmérnökség 1 db mikrobusz bérlése
(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 megajánlott mikrobusz gyártási éve 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Gépjármű bérleti díja mindösszesen (HUF/nap) 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:
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: Gépjármű bérlet 2019. OKP ÉMVIZIG Tokaji SZM
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:
2019/04/23 (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: 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
E-mail: tender@regioterv.hu
Telefon: +36 205199580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52998478
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13329170209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2606100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2090400
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: Gépjárműbérlés
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: Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57987501
Postai cím: Miskolctapolcai Út 25-27.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3519
Ország: Magyarország
E-mail: soos.tibor@zenitautorent.hu

Telefon: +36 703121300
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26120627205
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 2246400 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: Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57987501
Postai cím: Miskolctapolcai Út 25-27.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3519
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120627205
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59904623
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
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
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:
2019/02/15 (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:
2019/05/16 (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

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (8719/2019)
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: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63873656
Postai cím: Üllői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
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
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: "A" épület betegfelvonó - 3. eljárás
Hivatkozási szám: EKR000286042019
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 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti telephelyének „A” épületében található
teherfelvonó betegfelvonóvá történő átalakítása és a kapcsolódó munkálatok kivitelezése a rendelkezésre
álló tervek szerint.
Akna
Felvonóakna kivitele: Zárt vasbeton akna
Felvonóakna mérete: Szélesség: 2,230 mm
Mélység: 2.185 mm
Aknafej magassága: 3,720 mm
Emelési magasság: 26,550 mm
Süllyeszték mélysége: 1,250 mm
Szintek Száma 9
Egyoldali Bejárat 9 szinten (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Oldalfalak műanyag bevonatú galvanizált acéllemez
Fülke
Mennyezet műanyag bevonatú, rejtett LED világítással
Padlóburkolat kopásálló műanyag vagy bordáslemez
Fülketabló oldalfalon elhelyezett kezelőpanel
Világítás mennyezetbe épített vezérelt LED világítás
Lábléc körben króm színű lábléc
Korlát körben rozsdamentes korlát
Belső méretek Szélesség: 1,500 mm
Mélység: 1,800 mm
Magasság: 2,200 mm
Fülkeajtó kivitele: Automata, teleszkópos nyitású, műanyag bevonatú galvanizált acéllemez kivitel,
fényfüggönnyel, és szorításgátlóval védve
Fülkeajtó Szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Aknaajtók kivitele automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez (RAL színskálából választható szín)
Aknaajtók szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Nyertes ajánlattevő feladata:
• Meglévő felvonó berendezés elbontása
• Terület előkészítése új felvonó berendezés telepítéséhez
• Liftakna szellőzés kiépítése
• Villamos szerelési munkálatok
• Új felvonó berendezés beépítése
• Kapcsolódó szakipari munkálatok, helyreállító munkálatok elvégzése
• Bontási - építési hulladék elszállítása és kezelése
• Hatósági átadások, engedélyek beszerzése használatba vételi engedély kiadásához
• Oktatások, próbaüzem, megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése
A nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles a kórház belső közlekedési rendszerének és a folyamatos
betegellátási tevékenység akadályozása nélkül végezni a munkát, az előbbiekben felsorolt tevékenységek
folyamatos működése mellett.

További részleteket a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza.
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt
ellenőrizni kell!
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26062000 (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: "A" épület betegfelvonó - 3. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti telephelyének „A” épületében található
teherfelvonó betegfelvonóvá történő átalakítása és a kapcsolódó munkálatok kivitelezése a rendelkezésre
álló tervek szerint.
Akna
Felvonóakna kivitele: Zárt vasbeton akna
Felvonóakna mérete: Szélesség: 2,230 mm
Mélység: 2.185 mm
Aknafej magassága: 3,720 mm
Emelési magasság: 26,550 mm
Süllyeszték mélysége: 1,250 mm
Szintek Száma 9
Egyoldali Bejárat 9 szinten (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Oldalfalak műanyag bevonatú galvanizált acéllemez
Fülke
Mennyezet műanyag bevonatú, rejtett LED világítással
Padlóburkolat kopásálló műanyag vagy bordáslemez
Fülketabló oldalfalon elhelyezett kezelőpanel
Világítás mennyezetbe épített vezérelt LED világítás
Lábléc körben króm színű lábléc
Korlát körben rozsdamentes korlát
Belső méretek Szélesség: 1,500 mm
Mélység: 1,800 mm
Magasság: 2,200 mm
Fülkeajtó kivitele: Automata, teleszkópos nyitású, műanyag bevonatú galvanizált acéllemez kivitel,
fényfüggönnyel, és szorításgátlóval védve
Fülkeajtó Szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Aknaajtók kivitele automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez (RAL színskálából választható szín)
Aknaajtók szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Nyertes ajánlattevő feladata:

• Meglévő felvonó berendezés elbontása
• Terület előkészítése új felvonó berendezés telepítéséhez
• Liftakna szellőzés kiépítése
• Villamos szerelési munkálatok
• Új felvonó berendezés beépítése
• Kapcsolódó szakipari munkálatok, helyreállító munkálatok elvégzése
• Bontási - építési hulladék elszállítása és kezelése
• Hatósági átadások, engedélyek beszerzése használatba vételi engedély kiadásához
• Oktatások, próbaüzem, megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése
A nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles a kórház belső közlekedési rendszerének és a folyamatos
betegellátási tevékenység akadályozása nélkül végezni a munkát, az előbbiekben felsorolt tevékenységek
folyamatos működése mellett.
További részleteket a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza.
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt
ellenőrizni kell!
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevonni tervezett épületgépész szakember
többlettapasztalata (max. 60 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A munka csak létesítési engedélyhez kötött, építési engedély nem szükséges!
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az
ÁEEK Vis Major alapjából származó forrásból fizeti meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás.
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: "A" épület betegfelvonó - 3. eljárás
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:
2019/04/25 (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: F+F Felvonót és Alkatrészeit Tervező, Gyártó, Szerelő, Karbantartó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11721354
Postai cím: Perényi Út 8/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@f-f-felvono.hu
Telefon: +36 12501462
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10441477241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27330000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26062000
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
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: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207
Hivatalos név: OTIS Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54340710
Postai cím: Váci Út 37
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10385054241
Hivatalos név: F+F Felvonót és Alkatrészeit Tervező, Gyártó, Szerelő, Karbantartó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11721354
Postai cím: Perényi Út 8/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10441477241
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:
2019/03/08 (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:
2019/05/15 (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

Kalocsa Város Önkormányzata (8622/2019)
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: Kalocsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86640891
Postai cím: Szent István király Út 35
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bálint József Miklós
Telefon: +36 78601301
E-mail: varos@kalocsa.hu
Fax: +36 78462375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kalocsa.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: Általános közigazgatás
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: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán
Hivatkozási szám: EKR000896922018
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:
- kerámia padlóburkolat készítés: 334,56 m2.
- linóleum padlóburkolat készítés: 417,75 m2.
- nyílászáró csere: 118 db
- Födémszigetelés: 416,29 m2.
- alulról hűlő födémszigetelés: 259,56 m2
- válaszfal építés: 296,96 m2.
- oldalfal vakolatkészítés: 620,52 m2.
- belső festés: 2048 m2.
- radiátor elhelyezés 63 db.
- kábelszerű vezeték elhelyezése: 5035 m
- kazánbeépítés: 2 db.
- ivóvíz vezeték szerelés 320 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 150997579 (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: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261210-9

További tárgyak:

45421100-5

Kiegészítő szójegyzék

45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6300 Kalocsa Malom u. 3. hrsz.:1009/A/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- kerámia padlóburkolat készítés: 334,56 m2.
- linóleum padlóburkolat készítés: 417,75 m2.

- nyílászáró csere: 118 db
- Födémszigetelés: 416,29 m2.
- alulról hűlő födémszigetelés: 259,56 m2
- válaszfal építés: 296,96 m2.
- oldalfal vakolatkészítés: 620,52 m2.
- belső festés: 2048 m2.
- radiátor elhelyezés 63 db.
- kábelszerű vezeték elhelyezése: 5035 m
- kazánbeépítés: 2 db.
- ivóvíz vezeték szerelés 320 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 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1
– max. 5 munkanap) 15
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5
fő) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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: TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004
II.2.9) További információ:
Megrendelő az építési beruházást a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán” elnevezésű
TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 azonosítószámú támogatás keretében és finanszírozásából valósítja meg.
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek. Helyi védelem miatt bejelentés
köteles.
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: H/271-65/2019 Rész száma: Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Kalocsán
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:
2019/05/08 (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: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39257770
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147008158
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150997579
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: - ács-állványozó és
tetőfedő munkák
- bontási munkák
- kőműves munkák
- burkolási munkák
- lakatos munkák
- szárazépítési munkák
- bádogos munkák
- asztalos munkák
- festő- és mázolási munkák
- szigetelési munkák
- villanyszerelési munkák
- gépészeti 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: 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
E-mail: kalobau@kalobau.hu
Telefon: +36 78462000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462000
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12867293203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 153578277 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: 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
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
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:
2019/03/13 (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
x 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:
2019/05/16 (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

Kéki Református Egyházközség (8356/2019)
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: Kéki Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82151034
Postai cím: Kölcsey Utca 17.
Város: Kék
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápay Gábor
Telefon: +36 301811556
E-mail: kek@reformatus.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) 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
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: "Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben"
Hivatkozási szám: EKR000422042019
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:
"Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben" tárgyú projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása
a Vállalkozási szerződés tervezetben, a műszaki - és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételek szerint.
Az építési beruházás tekintetében felújításra kerül a kéki 146. hrsz. alatti "Gyülekezeti ház", mely felújítás
keretében a következő építési munkák valósulnak meg: épület külső felújítása akadálymentesítéssel, és
energetikai korszerűsítés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27237175 (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: "Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45212360-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4515 Kék, Kölcsey u. 19. (146 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési munkák leírása:
Válaszfalak:
POROTHERM 10 N+F válaszfallapból, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarccsal.
Szigetelések: Üzemi víz elleni szigetelés /víznyomásnak nem kitett helyzetű, akadálymentes
vizesblokkokban/: A padlóburkolat alatt kenhető, műanyagbázisú használati víz elleni szigetelés készül,
minimum 1,0 mm vastagságban, glettvassal, vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic Aqua Defense
egykomponensű anyagból.
A padlástéri agyagtapasztásos induló felületű fafödém hőszigetelése alá, párafékező - párazáró FLAMEX
fólia tervezett, 15 cm-es átfedéssel beépítve.

Porhó elleni védelem: A szarufákra — ellenlécezéssel rögzített - MASTERPLAST Masterfol Soft Alu
hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia kerül.
Hőszigetelések:
-Ablakok, U <1,15 W/m2K műanyag nyílászárók
-Bejárati ajtók: U <1,4 W/m2K műanyag nyílászárók
-Külső falak: vályogfalon: 15 cm ROCK WOOL hőszigetelő rendszervakolat, tufabeton falazóelemből készült
falon: BAUMIT hőszigetelő rendszervakolat,
-Zárófödém: 20cm URSA HL-48 szálas hőszigetelés
-Lábazati falak: 14cm STYROFOAM IB-A érdesített hőszigetelő lemez
Égéstermék - elvezető rendszerek (kémények):
A meglévő három hagyományos falazott kémény közül, egynek /a teakonyha helyiség kéménye/ a ferde
fedélsík feletti része megszüntetésre kerül.
Az épület további két falazott kéményének fedélsík feletti külső része kerül felújításra, a kéményfalazat
javításával - újrahézagolásával. Ezek a kémények a tartalékos fűtési lehetőség megtartása céljából
maradnak továbbra is meg. A tervezett korszerű, megújuló energiával működtetett fűtésrendszer,
energiatakarékos kazánjának új égéstermék elvezetője előregyártott acél rendszer- kémény, a gépészeti
szakági tervek szerint lesz szerelve.
Nyílászárók:
Az épület meglévő nyílászárói /külső —belső/ fából készült elavult szerkezetűek, hőszigetelési, használati
követelményeknek nem felelnek meg.
Az épület külső felújítása során a homlokzati nyilászárók cserére kerülnek, korszerű hőszigetelt üvegezéssel
ellátott műanyag nyilászárókkal.
Tetőszerkezet héjazat felújítás járulékos munkái:
Az épület nyeregtetős tetőszerkezetéről az elavult szabványpala fedés és tetőlécezés lebontása szükséges.
Héjazat:
A meglévő tetőhéjazat szabványpalával készült, szürke színben. Állapota szerint teljesen elavult,
anyaga /azbesztet tartalmaz/ veszélyes hulladéknak minősül. A veszélyes hulladékot teljesen elkülönítve
kell deponálni, továbbá — elszállításig — fóliatakarással kell védeni a környezetet, hogy a veszélyes
azbesztszálak levegőbe ne jussanak korlátlan mértékben.
A külső felújítás során a héjazat a tetőlécezéssel együtt elbontásra kerül és helyette korszerű LINDAB
cserepeslemez héjazat készül, téglavörös /RAL 8004/ színben, a szükséges rendszerelemek /gerinc,
LINDAB LMF szellőzőfésű 1 m-es, fém hóvágó, véglemez/ beépítésével.
Udvari térburkolatok, parkoló burkolatai:
Az épület körül a rendezett terep, a tervezett térburkolat úgy lesz kialakítva, hogy nem szükséges előlépcsőt
kialakítani. Az épülettől a térburkolt felületek (járdák) kifelé 1 % lejtéssel készülnek.
További kivitelezési munkák:
-Burkolatok /hideg- és meleg/
-Bádogos munka
-Festő munka
-villanyszerelési munkák, napelem szerelési munkák
-parkoló kialakítás
-csapadékvíz elvezetés
- akadálymentesítés
Ahol AK 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 közbesz.dok. és annak részét képező műszaki fejezet 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 Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember
magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3
db) 10
2 A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)
(min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a
teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – 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: VP-6-7.4.1.1-16-projektazonosító: 1774338308
II.2.9) További információ:
Jelen beruházásban AK módosítási kérelmet nyújtott be a támogató szervezet felé, így a közbeszerzési
eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került lefolytatásra.
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: "Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben"
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:
2019/05/03 (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: Tompa Társasház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75870274
Postai cím: Pócsi Utca 91
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
E-mail: tompatarsashazkft@gmail.com
Telefon: +36 303366185
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26349185215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27509547
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27237175
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: DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90780945
Postai cím: Árpád Út 12.21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538215
Hivatalos név: Tompa Társasház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75870274
Postai cím: Pócsi Utca 91
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26349185215
Hivatalos név: Rg 2016 Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62520540
Postai cím: Tompa Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25754799241
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:
2019/04/09 (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 a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el, így csak az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatainak érvényessége került megállapításra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Kiskunhalas Város Önkormányzata (8483/2019)
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: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havasi Szibilla
Telefon: +36 77523151
E-mail: havasi.sz@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.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: A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000275862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db főcímpanel (2. sz. melléklet szerint)
1 db Kontúrozó munkaállomás (86x60x96 cm asztal + 1 db szék)
11 db Vitrint 165x220x20 cm (3. sz. melléklet szerint)
3 db munkaállomás (70x36x90 cm asztal + 1 db szék)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (4. sz. melléklet szerint)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (5. sz. melléklet szerint)
1 db Szövegpanel (6. sz. melléklet szerint)
1 db Fotófal és enteriőr (7. és 8. mellékletek szerint)
2 db Fekvő vitrin (9. sz. melléklet szerint)
1 db Vitrin és szövegpanel digitális képkerettel (10. sz. melléklet szerint)
1 db Foglalkoztató tér, kockakirakóval és foglalkoztató játékkal (11. és 12. sz. mellékletek szerint)
3 db Monokróm nyomtatott fehér vynil fólia kép
30 db Audioguide eszköz, 4 nyelvű szövegtartalommal
1 db Hangfalszett mikrofonnal
12 db QR-kódok és hozzájuk tartozó tartalom mobil eszközről való elérésének biztosítása
1 db Kiállítási világítási rendszer
1 db Vetítésre alkalmas LCD monitor és hangfalak
Nyertes ajánlattevő feladata az új kiállításnak a kiállítási forgatókönyvben és annak mellékleteiben, valamint
a design tervekben szereplők szerinti megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő feladata a leírásokban szereplő eszközök, interaktivitást szolgáló eszközök
beszerzése, elkészítése és a helyszínen azok elhelyezése, beépítése, beüzemelése a terveknek
megfelelően. A feladat magában foglalja a dokumentációban szereplők teljes körű megvalósítását, az
eszközök beszerzésén, beépítésén túl a megadott szövegek, képi elemek megjelenítését, az enteriőr
megépítését, a design terveken szereplők megvalósítását, a számítástechnikai eszközök helyszíni
beüzemelését és tartalommal való feltöltését, a megadott szövegeknek mind a négy nyelven való
feltüntetését mind a vitrineken, kiállítási tárgyakon, mind az audioguide és számítástechnikai eszközökön.
A kiállításban elhelyezésre kerülő halasi csipkéket az Ajánlatkérő biztosítja és helyezi el a vitrinekben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25629500 (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: A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

32320000-2

További tárgyak:

32342000-2

Kiegészítő szójegyzék

92520000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 37/a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megkötendő szerződés: Adásvételi szerződés
1 db főcímpanel (2. sz. melléklet szerint)
1 db Kontúrozó munkaállomás (86x60x96 cm asztal + 1 db szék)
11 db Vitrint 165x220x20 cm (3. sz. melléklet szerint)
3 db munkaállomás (70x36x90 cm asztal + 1 db szék)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (4. sz. melléklet szerint)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (5. sz. melléklet szerint)
1 db Szövegpanel (6. sz. melléklet szerint)
1 db Fotófal és enteriőr (7. és 8. mellékletek szerint)
2 db Fekvő vitrin (9. sz. melléklet szerint)
1 db Vitrin és szövegpanel digitális képkerettel (10. sz. melléklet szerint)
1 db Foglalkoztató tér, kockakirakóval és foglalkoztató játékkal (11. és 12. sz. mellékletek szerint)
3 db Monokróm nyomtatott fehér vynil fólia kép
30 db Audioguide eszköz, 4 nyelvű szövegtartalommal
1 db Hangfalszett mikrofonnal
12 db QR-kódok és hozzájuk tartozó tartalom mobil eszközről való elérésének biztosítása
1 db Kiállítási világítási rendszer
1 db Vetítésre alkalmas LCD monitor és hangfalak
Nyertes ajánlattevő feladata az új kiállításnak a kiállítási forgatókönyvben és annak mellékleteiben, valamint
a design tervekben szereplők szerinti megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő feladata a leírásokban szereplő eszközök, interaktivitást szolgáló eszközök
beszerzése, elkészítése és a helyszínen azok elhelyezése, beépítése, beüzemelése a terveknek
megfelelően. A feladat magában foglalja a dokumentációban szereplők teljes körű megvalósítását, az
eszközök beszerzésén, beépíté-sén túl a megadott szövegek, képi elemek megjelenítését, az enteriőr
megépítését, a design terveken szereplők megvalósítását, a számítástechnikai eszközök helyszíni
beüzemelését és tartalommal való feltöltését, a mega-dott szövegeknek mind a négy nyelven való
feltüntetését mind a vitrineken, kiállítási tárgyakon, mind az au-dioguide és számítástechnikai eszközökön.
A kiállításban elhelyezésre kerülő halasi csipkéket az Ajánlatkérő biztosítja és helyezi el a vitrinekben.
További specifikációk a Műszaki-szakmai leírásban találhatóak.
(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 „Részletes kereskedelmi ajánlat” 17. sorában szereplő „Vetítésre
alkalmas LCD monitor” energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (legfeljebb 60 W) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó 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:
II.2.7) ponthoz kapcs. kiegészítés:A II.2.7. pontban a végtelj. időpont került rögzítésre,melyre a Nyertes
AT-nek valamennyi szerződéses feladatát meg kell valósítania. Ezen belül előteljesítés,részteljesítés
lehetséges.Az ajánlattételi költségek AT-t terhelik.
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: V73-17/2019 Rész száma: Elnevezés: A Csipkeház látogatóbarát 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:
2019/04/29 (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: Geanat Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79510413
Postai cím: Bartók Béla Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@geanat.hu
Telefon: +36 204265965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14248991243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24066667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25629500
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: Számítógépes
programírás, nyomdai 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
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Geanat Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79510413
Postai cím: Bartók Béla Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14248991243
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:
2019/04/04 (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:
2019/05/15 (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

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet (8630/2019)
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: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84269625
Postai cím: Dr. Lumniczer Sándor Utca 10.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vámosné Áder Anna Mária
Telefon: +36 96596501
E-mail: titkarsag@lumniczerkorhaz.hu
Fax: +36 96242224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lumniczerkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lumniczerkorhaz.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
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: Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét
biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz
szállítására
Hivatkozási szám: EKR000097172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
- 110.000 kg szárazjég szállítása az intézetnél alkalmazott speciális szénsavas ködfürdő kezelésekhez.
A szállítást legalább heti 4 alkalommal kérjük ajánlatkérő székhelycímére, a szállításhoz szükséges
szállítótartály vagy konténer biztosításával, 10 kg-os kiszerelési egységekben, ajánlatkérő által biztosított
ládákba történő elhelyezéssel.
- 1.050 m3 egészségügyi orvosi palackos oxigén szállítása 10 m3-es, ill. 1,5 m3-es palackban az alábbiak
szerint: 1.020 m3 10 m3-es palackba, 30 m3 1,5 m3-es palackba.
A szállítást heti egy alkalommal kérjük ajánlatkérő székhelycímére.
- 60 kg orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítása 30 kg töltetsúlyú palackban.
A megrendelés eseti. Szállítása a szárazjéggel együtt történik ajánlatkérő székhelycímére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34876140 (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: Orvosi gázok és szárazjég beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, dr.
Lumniczer Sándor u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
- 110.000 kg szárazjég szállítása az intézetnél alkalmazott speciális szénsavas ködfürdő kezelésekhez.
A szállítást legalább heti 4 alkalommal kérjük ajánlatkérő székhelycímére, a szállításhoz szükséges
szállítótartály vagy konténer biztosításával, 10 kg-os kiszerelési egységekben, ajánlatkérő által biztosított
ládákba történő elhelyezéssel.

- 1.050 m3 egészségügyi orvosi palackos oxigén szállítása 10 m3-es, ill. 1,5 m3-es palackban az alábbiak
szerint: 1.020 m3 10 m3-es palackba, 30 m3 1,5 m3-es palackba.
A szállítást heti egy alkalommal kérjük ajánlatkérő székhelycímére.
- 60 kg orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítása 30 kg töltetsúlyú palackban.
A megrendelés eseti. Szállítása a szárazjéggel együtt történik ajánlatkérő székhelycímére.
(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 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: Orvosi gázok és szárazjég 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:
2019/05/02 (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: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93151061
Postai cím: Carl von Linde Út 1.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@linde.com
Telefon: +36 13474738
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300184218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36573330
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34876140
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: szállítás
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: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93151061
Postai cím: Carl von Linde Út 1.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300184218
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:

2019/05/16 (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

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (8932/2019)
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: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83912977
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Domoki Mónika
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.mta.hu
Fax: +36 62599975
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.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
Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás
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: Ultracentrifuga és mikroszkóp bővítése
Hivatkozási szám: EKR000243322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42931100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés Asztali mikro-ultracentrifuga a hozzá tartozó rotorokkal és konfokális mikroszkóp
bővítése CO2 inkubátorral és 32 csatornás Airyscan detektorral 2 részben
1. rész: 1 db Asztali mikro-ultracentrifuga hozzá tartozó rotorokkal
Asztali mikro-ultracentrifuga
Rotor 1: (8 x 5 ml)
Rotor 2: (10 x 2 ml)
Rotor 3: (4 x 5 ml)
1.opció Rotor 4: (8 x 13,5 ml)
2.opció Rotor 5: (6 x 30-32.4 ml)
3.opció Rotor 6: (14 x 0.5 ml)
4.opció Adapterek és csövek Rotor 1-hez
Az opcionálisan megadott rotorok/tartozék tekintetében a bontást megelőzően ismertetett rendelkezésre álló
fedezet mértékéig fog az ajánlatkérő vételi jogot szerezni, a fent megadott prioritási sorrend betartásával.
2. rész: Zeiss LSM 800 típusú konfokális mikroszkóp kiegészítése CO2 inkubátorral, és egy 32 csatornás
Airyscan detektorral
A teljesítéshez szükséges mindkét részben az eszközök beállítása, beüzemelése és 5 fő kezelőszemélyzet
betanítása. Csak gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék).
A rendszer beüzemelését követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának
napjától minimum az 1. rész (ultracentrifuga) esetében 18 hónap, a 2. rész (mikroszkóp bővítés) 12
hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket, szoftvert is, továbbá
a beüzemelés után a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást, a műszer és szoftver
karbantartást.
A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 1 napos időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét
az ajánlat árnak tartalmaznia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38140945 (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: 1. Asztali mikro-ultracentrifuga hozzá tartoz
Rész száma: 1

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42931100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Asztali mikro-ultracentrifuga hozzá tartozó rotorokkal
Asztali mikro-ultracentrifuga
Rotor 1: (8 x 5 ml)
Rotor 2: (10 x 2 ml)
Rotor 3: (4 x 5 ml)
1.opció Rotor 4: (8 x 13,5 ml)
2.opció Rotor 5: (6 x 30-32.4 ml)
3.opció Rotor 6: (14 x 0.5 ml)
4.opció Adapterek és csövek Rotor 1-hez
Az opcionálisan megadott rotorok/tartozékok tekintetében a bontást megelőzően ismertetett rendelkezésre
álló fedezet mértékéig fog az ajánlatkérő vételi jogot szerezni, a fent megadott prioritási sorrend
betartásával. A Felolvasólapon meg kell adni az alapkészülék és az ahhoz kötelezően tartozó rotorok
ellenértékét, és az 1-4. opcionális rotor/tartozékok ellenértékét is.
A teljesítéshez szükséges az eszközök beállítása, beüzemelése és 5 fő kezelőszemélyzet betanítása. Csak
gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék).
A rendszer beüzemelését követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának
napjától minimum 18 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket,
szoftvert is, továbbá a beüzemelés után a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást, a
műszer és szoftver karbantartást.
A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 1 napos időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét
az ajánlat árnak tartalmaznia kell.
A részletes feltételeket a mellékletben
felcsatolt egységes szerkezetű ajánlattételi felhívás és dokumentáció 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 többlet jótállás ideje 18 hó + .... (minimum 0 hó, maximum 6 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – mindösszesen ajánlati ár Súlyszám - 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1.opció Rotor 4: (8 x 13,5 ml)
2.opció Rotor 5: (6 x 30-32.4 ml)
3.opció Rotor 6: (14 x 0.5 ml)
4.opció Adapterek és csövek Rotor 1-hez
Az opcionálisan megadott rotorok/tartozékok tekintetében a bontást megelőzően ismertetett
rendelkezésre álló fedezet mértékéig fog az ajánlatkérő vételi jogot szerezni, a fent megadott
prioritási sorrend betartásával. A Felolvasólapon meg kell adni az alapkészülék és az ahhoz
kötelezően tartozó rotorok ellenértékét, és az 1-4. opcionális rotor/tartozék ellenértékét is.
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 beszerzés forrása az alábbi pályázatból származik:
MTA Infrastruktúra fejlesztési pályázat 2018. ősz - IF-012/2018 és IF-041/2018 támogatási szerződések
II.2.1)
Elnevezés: 2. Zeiss LSM 800 típusú konfokális mikroszkóp kieg

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zeiss LSM 800 típusú konfokális mikroszkóp kiegészítése CO2 inkubátorral, és egy 32 csatornás Airyscan
detektorral
A teljesítéshez szükséges az eszközök beállítása, beüzemelése és 5 fő kezelőszemélyzet betanítása. Csak
gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék).
A rendszer beüzemelését követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának
napjától minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket,
szoftvert is, továbbá a beüzemelés után a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást, a
műszer és szoftver karbantartást.
A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 1 napos időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét
az ajánlat árnak tartalmaznia kell.
A részletes feltételeket a mellékletben
felcsatolt egységes szerkezetű ajánlattételi felhívás és dokumentáció 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 többlet jótállás ideje 12 hó + .... (minimum 0 hó, maximum 12 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – mindösszesen ajánlati ár Súlyszám - 95
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 beszerzés forrása az alábbi pályázatból származik:
MTA Infrastruktúra fejlesztési pályázat 2018. ősz - IF-012/2018 és IF-041/2018 támogatási szerződések
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: 1. Asztali mikro-ultracentrifuga hozzá tartoz
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:
2019/05/13 (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: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Fehérvári Út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12266788243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29321434
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18455905

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: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Fehérvári Út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12266788243
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13547620213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Zeiss LSM 800 típusú konfokális mikroszkóp kieg
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:
2019/04/26 (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: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57829090
Postai cím: Neumann János Utca 3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: ildiko.demeny-olah@zeiss.com
Telefon: +36 305634434
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23802802
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10548756213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20592519
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19685040
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: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57829090
Postai cím: Neumann János Utca 3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10548756213
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:
Az Összegezés megküldésének ideje: 2019.április 23.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/05/15 (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 Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza (8458/2019)
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 Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28370163
Postai cím: Amerikai Út 53-55
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeretetkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeretetkorhaz.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
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: Exitkamra felújítás
Hivatkozási szám: EKR000345372019
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a „Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó
gyógyintézmény kialakítása” TÁRGYÚ PROJEKT KERETÉBEN Exitkamra felújítás tárgyban
Közbeszerzés mennyisége:
Vízellátás, csatornázás
meglévő kondenz vízelvezetés bontása 2 klt
új kondenzvíz elvezetés kiépítése 2 klt
KÖZPONTI FŰTÉS – HŰTÉS szerelési munkák
meglévő elektromos egységek bontása 1 klt
2 db kamratest 3,3 m x 2,8 m x 2,56 m 2 klt
60mm poliuretán szigetelésű szendvicspanel
(k=0,32W/m2) több rétegű égetett festéssel,
padlószigetes nélkül a meglévő
padló burkolatra építve. 2 klt
meglévő hűtőkamra ajtó bontása 2 db
86 cm x 190 cm új poliuretán szigetelésű
hűtőkamra ajtó a meglévő ajtónyílás helyére
rozsdamentes lemezborítással ellátott
ajtótok kialakítással, kulccsal zártható kivitel,
fehér színben. 2 db
hűtőgépészeti agregátor bontása 2 db
2 db új hűtőgépészeti aggregátor telepítése
Típus: UNJ9238GK
Áramfelvétel: 10A 1 fázis
Léghűtő: EG230AC7C21
Elektromos leolvasztással
Hűtési hőmérséklet: +0 - +15C
Maximális áramfelvétel hűtőkörönként: 1 fázis C16A 2 db
rozsdamentes gurulós fémpolc
190 cm x 70 cm x 140 cm Polcok vastagsága 40 mm
Lábak 30 x 30 zártszelvény
Teherbírás 80kg polconként
Rozsdamentes 100mm 2 db forgó
valamint 2 db forgó + fékes kerékkel 6 db
elektromos bekötés meglévő rendszerhez 1 klt
bontott anyagok deponálása, elszállítása 1 klt
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében

történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza
Ajánlatkérő, azt minden esetben
érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13660000 (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: Exitkamra felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MAZSIHISZ Szeretetkórház 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.
hrsz: 31571/4 III. Belgyógyászati Osztály Alagsor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a „Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó
gyógyintézmény kialakítása” TÁRGYÚ PROJEKT KERETÉBEN Exitkamra felújítás tárgyban
Közbeszerzés mennyisége:
Vízellátás, csatornázás
meglévő kondenz vízelvezetés bontása 2 klt
új kondenzvíz elvezetés kiépítése 2 klt
KÖZPONTI FŰTÉS – HŰTÉS szerelési munkák
meglévő elektromos egységek bontása 1 klt
2 db kamratest 3,3 m x 2,8 m x 2,56 m 2 klt
60mm poliuretán szigetelésű szendvicspanel
(k=0,32W/m2) több rétegű égetett festéssel,
padlószigetes nélkül a meglévő
padló burkolatra építve. 2 klt
meglévő hűtőkamra ajtó bontása 2 db
86 cm x 190 cm új poliuretán szigetelésű
hűtőkamra ajtó a meglévő ajtónyílás helyére
rozsdamentes lemezborítással ellátott
ajtótok kialakítással, kulccsal zártható kivitel,
fehér színben. 2 db
hűtőgépészeti agregátor bontása 2 db
2 db új hűtőgépészeti aggregátor telepítése
Típus: UNJ9238GK
Áramfelvétel: 10A 1 fázis
Léghűtő: EG230AC7C21
Elektromos leolvasztással
Hűtési hőmérséklet: +0 - +15C
Maximális áramfelvétel hűtőkörönként: 1 fázis C16A 2 db
rozsdamentes gurulós fémpolc
190 cm x 70 cm x 140 cm Polcok vastagsága 40 mm
Lábak 30 x 30 zártszelvény

Teherbírás 80kg polconként
Rozsdamentes 100mm 2 db forgó
valamint 2 db forgó + fékes kerékkel 6 db
elektromos bekötés meglévő rendszerhez 1 klt
bontott anyagok deponálása, elszállítása 1 klt
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza
Ajánlatkérő, azt minden esetben
érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
(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 szakember kivitelezési, felújítási
tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama ( hónap) (min. 0
hónap - max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó összár 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 tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi forrása: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a
„Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai
ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú kormányhatározatban foglalt
támogatás 100,000000%-ban.
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: REK19-02 Rész száma: Elnevezés: Exitkamra felújítás
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:
2019/05/08 (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: Precise Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41449200
Postai cím: Illatos Utca 14
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: precise.service.kft@gmail.com
Telefon: +36 703837588
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23324066213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13633264
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13660000

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: Precise Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41449200
Postai cím: Illatos Utca 14
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23324066213
Hivatalos név: Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74687606
Postai cím: Széchenyi István Utca 8
Város: Fót
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13863773213
Hivatalos név: A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63985810
Postai cím: Szent István Utca 102
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25810992213
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:
2019/03/29 (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:
2019/05/17 (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

Mélykút Város Önkormányzat (8915/2019)
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: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91035532
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás
Telefon: +36 77560001
E-mail: herczeg.agnes@yahoo.it
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.melykut.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: Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000317782019
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:
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése:
- Utcai és udvari homlokzatok utólagos hőszigetelése, grafit adalékos polisztirol hőszigetelő lemezekkel 15
cm vastagságban 1920 m2
- Lábazat szigetelése 4 cm vastagságban 395 m2
- Nyílászáró csere 199 db (ezen belül 3 ajtó)
- Fűtéskorszerűsítés keretében biomassza kazán beszerzése és beszerelése
Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott műszaki leírásban és a tervezői költségvetésben
meghatározottak szerint.
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: Szent Tamás Katolikus Ált.isk.energetika
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: HU331 A teljesítés helye: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3. Hrsz.: 4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése:
- Utcai és udvari homlokzatok utólagos hőszigetelése, grafit adalékos polisztirol hőszigetelő lemezekkel 15
cm vastagságban 1920 m2
- Lábazat szigetelése 4 cm vastagságban 395 m2
- Nyílászáró csere 199 db (ezen belül 3 ajtó)
- Fűtéskorszerűsítés keretében biomassza kazán beszerzése és beszerelése
Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott műszaki leírásban és a tervezői költségvetésben
meghatározottak szerint.

(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 napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max.1,00 %/
nap) 10
2 Vállalt jótállási idő (min. 24 – max. 60 hónap) 10
3 Vállalt jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %, max 5 %) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-3.2.1-16-BK1-2017-00062 pályázat
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: Szent Tamás Katolikus Ált.isk.energetika
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy az eljárásban valamennyi beérkezett ajánlat érvénytelen,
az eljárás a az eljárás a Kbt. 75.§ (1) b) 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: 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: PB Éptech Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89062643
Postai cím: Halpiac Utca 12.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13139993206
Hivatalos név: Monolith-Tech Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78094310
Postai cím: Perczel Mór Utca 18.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766308206
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:
2019/04/14 (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:
2019/05/14 (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

Monor Város Önkormányzata (8486/2019)
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: Monor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65437924
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 78-80
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
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.monor.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: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000163732019
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:
1. rész: Monor 08/1–049–05/4 hrsz-ú földút stabilizálása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 1 942,29 m
2. rész: Monor 090 hrsz-ú szilárd burkolatú út felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz:254,52 m
3. rész: Monor 0102 hrsz-ú szilárd burkolatú út felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 685,00 m
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 84655827 (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: Monor 08/1–049–05/4 hrsz-ú földút stabilizálása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor 08/1–049–05/4 hrsz-ek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monor 08/1–049–05/4 hrsz-ú földút stabilizálása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 1 942,29 m
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
többlettapasztalata: 2 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban az 1.rész tekintetében előírt MV-KÉ v. MV-KÉ-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban
(0-36 hó) 20
3 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama
(egész hónapban, 0-24 hónap) 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési részszempont esetében szakmai többlettapasztalat tartamaként az ajánlatkérő az
értékelésben az ajánlattételi
felhívás III.1.3) pontjában előírt adott jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felüli legfeljebb
36 hónapnyi
időtartamot vesz figyelembe. A szakmai többlettapasztalat értékelésére vonatkozó további információk a
közbeszerzési
dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Monor 090 hrsz-ú szilárd burkolatú út felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor 090 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monor 090 hrsz-ú szilárd burkolatú út felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz:254,52 m
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
többlettapasztalata: 2 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban a 2.rész tekintetében előírt MV-KÉ v. MV-KÉ-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban
(0-36 hó) 20
3 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama
(egész hónapban, 0-24 hónap) 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési részszempont esetében szakmai többlettapasztalat tartamaként az ajánlatkérő az
értékelésben az ajánlattételi
felhívás III.1.3) pontjában előírt adott jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felüli legfeljebb
36 hónapnyi
időtartamot vesz figyelembe. A szakmai többlettapasztalat értékelésére vonatkozó további információk a
közbeszerzési
dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Monor 0102 hrsz-ú szilárd burkolatú út felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor 0102 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monor 0102 hrsz-ú szilárd burkolatú út felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 685,00 m
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
többlettapasztalata: 2 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban a 3.rész tekintetében előírt MV-KÉ v. MV-KÉ-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban
(0-36 hó) 20
3 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama
(egész hónapban, 0-24 hónap) 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési részszempont esetében szakmai többlettapasztalat tartamaként az ajánlatkérő az
értékelésben az ajánlattételi
felhívás III.1.3) pontjában előírt adott jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felüli legfeljebb
36 hónapnyi
időtartamot vesz figyelembe. A szakmai többlettapasztalat értékelésére vonatkozó további információk a
közbeszerzési

dokumentumokban.
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: Monor 08/1–049–05/4 hrsz-ú földút stabilizálása
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:
2019/05/02 (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: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
E-mail: jerichoppdkft@gmail.com
Telefon: +36 305775790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52200711
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54289629
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: Bevágás készítése,
Tükör készítés, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, Szórt alap készítése.
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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Monor 090 hrsz-ú szilárd burkolatú út 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:
2019/05/02 (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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10118085

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9910548
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: Geodéziai feladatok
• Ideiglenes forgalomtechnikai munkák • Egyéb 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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Monor 0102 hrsz-ú szilárd burkolatú út 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:
2019/05/02 (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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17175317
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20455650
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: Geodéziai feladatok
• Ideiglenes forgalomtechnikai munkák • Egyéb 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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
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:
2019/02/27 (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:
2019/05/16 (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

Monor Város Önkormányzata (8491/2019)
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: Monor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65437924
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 78-80
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
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.monor.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 felújítása
Hivatkozási szám: EKR000284082019
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:
1. rész:
Nemzetőr utca (Kossuth L. utca – Liliom utca közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 290 m
2. rész:
Kistemplom utca (Jászai Mari tér) és csomópontjai burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 450 m
3. rész:
Bocskai utca (Kossuth L. utca – Piac épület vége közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 180 m
4. rész:
Hegedűs Gyula utca (Mező utca – Páskom utca közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 190 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92256122 (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: Nemzetőr utca
Rész száma: 1
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: HU120 A teljesítés helye: Monor, 6551 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemzetőr utca (Kossuth L. utca – Liliom utca közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 290 m
A burkolat-felújítás a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. A burkolat 5.00 m-re
történő szélesítésére kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra

nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő út burkolatszél nyomvonala határozza meg. A burkolat szélessége
5.00 m, 2 * 0.15 m süllyesztett szegély, 1.00 m stabilizált padka, 2 * 0.50 m földpadka, a koronaszélesség
8.00 m.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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 36 hónap jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
2 3. A szerződés teljesítésének időtartama: A kivitelező által vállalt teljesítési időtartam napban
(105-135 nap) 15
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:
A szerződés teljesítésének időtartama értékelési részszempont. 135 napot meghaladó teljesítési időtartam
vállalást az ajánlatban nem lehet tenni.
II.2.1)
Elnevezés: Kistemplom utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232452-5

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Monor, 4210, 4209, 4182, m3829, 3862 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kistemplom utca (Jászai Mari tér) és csomópontjai burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 450 m
A burkolat-felújítás a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. Szélesítésre nem
kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. A
vonalvezetést a meglévő út burkolatszél nyomvonala határozza meg. A burkolat szélessége 2 * 3.00 m =
6.00 m, 2 * 1.50 m földpadka, a koronaszélesség 9.00 m.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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 36 hónap jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
2 3. A szerződés teljesítésének időtartama: A kivitelező által vállalt teljesítési időtartam napban
(105-135 nap) 15
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:
A szerződés teljesítésének időtartama értékelési részszempont. 135 napot meghaladó teljesítési időtartam
vállalást az ajánlatban nem lehet tenni.
II.2.1)
Elnevezés: Bocskai utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232452-5

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor, 6784 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bocskai utca (Kossuth L. utca – Piac épület vége közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 180 m
A burkolat-felújítás a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. Szélesítésre nem
kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor.
A vonalvezetést a meglévő út burkolatszél nyomvonala határozza meg. A burkolat szélessége 2 * 3.00
m = 6.00 m, süllyesztett és kiemelt szegély, folyóka található, 0.50 m földpadka rendelkezésre áll, a
koronaszélesség 7.85 – 8.20 m.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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 36 hónap jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
2 3. A szerződés teljesítésének időtartama: A kivitelező által vállalt teljesítési időtartam napban
(105-135 nap) 15
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:
A szerződés teljesítésének időtartama értékelési részszempont. 135 napot meghaladó teljesítési időtartam
vállalást az ajánlatban nem lehet tenni.
II.2.1)

Elnevezés: Hegedűs Gyula utca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232452-5

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor, 4163, 3916 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hegedűs Gyula utca (Mező utca – Páskom utca közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 190 m
A burkolat-felújítás a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. A burkolat 5.00 m-re
történő szélesítésére kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra
nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő út burkolatszél nyomvonala határozza meg. A burkolat szélessége
5.00 m, 2 * 0.15 m süllyesztett szegély, 2 * 1.50 m földpadka, a koronaszélesség 8.00 m.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősül.
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 36 hónap jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
2 3. A szerződés teljesítésének időtartama: A kivitelező által vállalt teljesítési időtartam napban
(105-135 nap) 15
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:
A szerződés teljesítésének időtartama értékelési részszempont. 135 napot meghaladó teljesítési időtartam
vállalást az ajánlatban nem lehet tenni.
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: Nemzetőr utca
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:
2019/05/02 (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: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
E-mail: jerichoppdkft@gmail.com
Telefon: +36 305775790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25786750

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25077313
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: Alkalmatlan
földréteg leszedése, aszfalt burkolat bontása-marása, 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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
Hivatalos név: SURA 2004 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72490017
Postai cím: Bocskai Utca 19
Város: Monor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13327738213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kistemplom utca
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:
2019/05/16 (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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30008500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33788888
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: tervezési feladatok
elvégzése; szakfelügyeletek; ideiglenes és végleges forgalomtechnikai munkák kiv.; terület elők.;
közmű
fedlapok szintbe em.; útép.előkészítő és bef. munkák;szegélyép. ; vízép. növénytelep.; egyéb;
geodézia
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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243

Hivatalos név: SURA 2004 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72490017
Postai cím: Bocskai Utca 19
Város: Monor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13327738213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Bocskai utca
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:
2019/05/02 (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: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
E-mail: jerichoppdkft@gmail.com
Telefon: +36 305775790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29954900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17788355
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: Alkalmatlan
földréteg leszedése, aszfalt burkolatok bontása-marása védőréteg készítése homokos kavicsból,
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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
Hivatalos név: SURA 2004 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72490017
Postai cím: Bocskai Utca 19
Város: Monor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13327738213
Hivatalos név: Geo-Met Közműépítő, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78082744
Postai cím: Határ Utca 15
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218163213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Hegedűs Gyula utca
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:
2019/05/02 (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: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
E-mail: jerichoppdkft@gmail.com
Telefon: +36 305775790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17597490
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15601566
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: Védőréteg
készítése, Aszfalt burkolatok marása bontása, aszfaltozásV.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: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086960243
Hivatalos név: SURA 2004 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72490017
Postai cím: Bocskai Utca 19
Város: Monor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13327738213
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:
2019/03/18 (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:
2019/05/16 (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

MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság (8853/2019)
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: MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10968044
Postai cím: Richter Gedeon Utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Mónika
Telefon: +36 52501876
E-mail: monika.nagy@mst-engineering.com
Fax: +36 52501877
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: M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép 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: „Eszközök beszerzése a GINOP-1.2.1-16-2017-00441 azonosítószámú támogatás
keretében az MST Engineering Kft. részére”
Hivatkozási szám: EKR000011042019
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 db CNC esztergaközpont
Ferde ágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
X tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Z tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Főrosó
Homlok mérete: legalább A2-8
Főmotor-főorsó hajtása: szíjas hajtás vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma tokmánnyal: legalább 3500 fordulat / perc
Főorsó furat: legalább 76 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 64 mm
Főorsó pozícionálási felbontás / pontosság: legalább 0,002 fok / +- 0,01 fok
1 db nagyteljesítményű CNC esztergagép
Valódi ferdeágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
Legnagyobb ágy feletti elforduló átmérő: legalább 600 mm
Legnagyobb keresztszán feletti elforduló átmérő: legalább 485 mm
Gyorsmenetek X: legalább 24 m/perc
Gyorsmenetek Z: legalább 24 m/perc
Főrosó
Főorsó-főmotor meghajtása: Szjj vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma: legalább 3000 fordulat / perc
Főorsó meghúzócső átmérő: legalább 92 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 76 mm
1 db CNC megmunkáló központ - 1
Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db CNC megmunkáló központ - 2
Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű

Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db 5 tengelyes megmunkálóközpont - 1
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezetékek vagy azzal egyenértékű
Ellesúly nélküli vagy azzal egyenértékű
Központi olajkenésű szánrendszer, golyósorsók vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 30 méter / perc
Y: legalább 30 méter / perc
Z: legalább 24 méter / perc
1 db 5 tengelyes megmunkáló központ - 2
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezeték minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Ellensúly nélküli kivitel vagy azzal egyenértékű
TORQUE (nyomatékmotor ) motoros körasztal vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 36 méter / perc
Y: legalább 36 méter / perc
Z: legalább 36 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 15000 fordulat / perc
1 db megmunkáló központ
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 10 méter / perc
Y: legalább 10 méter / perc
Z: legalább 10 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 3500 fordulat / perc
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő jelenleg működő berendezései NCT (G kód alapú programozás)vezérlő
programmal működnek így a megajánlott berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük NCT (G kód alapú
programozás) vezérlő programmal történő működésre.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések üzembehelyezése és
teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő 3 fő személyi állományában lévő szakemberek részére 8 8 órában.
Ajánlatkérő szerződési feltételként rögzíti, hogy a berendezések üzembe helyezését felsőfokú, műszaki
végzettségű személy végezze, akinek a bizonyítvány másolatát a szerződés megkötésekor mellékelni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 549260049 (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: Eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

42000000-6

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15. 0376/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db CNC esztergaközpont
Ferde ágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
X tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Z tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Főrosó
Homlok mérete: legalább A2-8
Főmotor-főorsó hajtása: szíjas hajtás vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma tokmánnyal: legalább 3500 fordulat / perc
Főorsó furat: legalább 76 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 64 mm
Főorsó pozícionálási felbontás / pontosság: legalább 0,002 fok / +- 0,01 fok
1 db nagyteljesítményű CNC esztergagép
Valódi ferdeágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
Legnagyobb ágy feletti elforduló átmérő: legalább 600 mm
Legnagyobb keresztszán feletti elforduló átmérő: legalább 485 mm
Gyorsmenetek X: legalább 24 m/perc
Gyorsmenetek Z: legalább 24 m/perc
Főrosó
Főorsó-főmotor meghajtása: Szjj vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma: legalább 3000 fordulat / perc
Főorsó meghúzócső átmérő: legalább 92 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 76 mm
1 db CNC megmunkáló központ - 1
Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db CNC megmunkáló központ - 2
Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db 5 tengelyes megmunkálóközpont - 1
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezetékek vagy azzal egyenértékű
Ellesúly nélküli vagy azzal egyenértékű
Központi olajkenésű szánrendszer, golyósorsók vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 30 méter / perc
Y: legalább 30 méter / perc
Z: legalább 24 méter / perc
1 db 5 tengelyes megmunkáló központ - 2
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezeték minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Ellensúly nélküli kivitel vagy azzal egyenértékű
TORQUE (nyomatékmotor ) motoros körasztal vagy azzal egyenértékű

Gyorsjárati sebesség
X: legalább 36 méter / perc
Y: legalább 36 méter / perc
Z: legalább 36 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 15000 fordulat / perc
1 db megmunkáló központ
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 10 méter / perc
Y: legalább 10 méter / perc
Z: legalább 10 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 3500 fordulat / perc
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő jelenleg működő berendezései NCT (G kód alapú programozás)vezérlő
programmal működnek így a megajánlott berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük NCT (G kód alapú
programozás) vezérlő programmal történő működésre.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések üzembehelyezése és
teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő 3 fő személyi állományában lévő szakemberek részére 8 8 órában.
Ajánlatkérő szerződési feltételként rögzíti, hogy a berendezések üzembe helyezését felsőfokú, műszaki
végzettségű személy végezze, akinek a bizonyítvány másolatát a szerződés megkötésekor mellékelni kell.
(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 jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot
meghaladóan (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 5
2 Vezérlő háttértárának kapacitása (GB, mininimum 32 GB - maximum 120 GB) 10
3 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e 19" vagy ennél nagyobb méretű érintőképernyős
színes, grafikus LCD érintőképernyővel (igen/nem)? 5
4 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e abszolút, közvetlen mérőrendszerrel (igen/nem)? 5
5 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e EtherCAT alapú periféria kezeléssel (igen/nem)? 10
6 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e dialógus programozással (igen/nem)? 5
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-1.2.1-16-2017-00441
II.2.9) 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.
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: Eszközbeszerzés
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:
2019/05/09 (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: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: nct@nct.hu
Telefon: +36 14676309
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
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: 549260049
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: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
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:
2019/01/30 (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:
2019/05/14 (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

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata (8940/2019)
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: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68436746
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett Jegyző
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@t-online.hu
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.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: Nyírbogát útépítés, csapadékvíz elvezetési munkái
Hivatkozási szám: EKR000125822019
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:
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése: 3887,11 m3.
Padka és elválasztó sáv készítése: 1830,97 m3.
Bitumenes burkolat készítése: 464,81 m3.
KRESZ-tábla szerelése: 20 db.
Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése: 2387,59 m3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77542784 (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: Nyírbogát útépítés, csapadékvíz elvezetési munkái
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: Nyírbogát külterület hrsz. 0210, 0220, 0264, 0295
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése: 3887,11 m3.
Padka és elválasztó sáv készítése: 1830,97 m3.
Bitumenes burkolat készítése: 464,81 m3.
KRESZ-tábla szerelése: 20 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 2: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítésben
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db) 20
2 3: A kőtelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama ( hónap) (min
0 hónap , max 24 hónap) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – 1: Egyősszegű 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16,projekt azonosító:1826435182
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: Nyírbogát útépítés, csapadékvíz elvezetési munkái
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:
2019/05/07 (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: Magyar-Útépítő korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55345493
Postai cím: Németh László Utca 26.
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
E-mail: kaplarsandor@magyarutepitokft.com
Telefon: +36 309592847
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857916215
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: 77542784
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: Magyar-Útépítő korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55345493
Postai cím: Németh László Utca 26.
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857916215
Hivatalos név: DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90780945
Postai cím: Árpád Út 12.21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538215
Hivatalos név: AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51771210
Postai cím: Hunyadi János Utca 24
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12886159216
Hivatalos név: Utas-Épker építőipari kereskedelmi és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62529372
Postai cím: Apafi 47
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14762307209
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:
2019/05/15 (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

Pannon Egyetem (8313/2019)
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: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábiánné Keszei Márta
Telefon: +36 88624000
E-mail: kozbeszerzes@uni-pannon.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) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
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: Eszközök a GINOP-2.2.1-15-2016-00029 azonosító számú „Termál- és gyógyvizek
optimalizált újrahasznosítása és környezetterhelő hatásának csökkentése innovatív mikrobiológiai,
ipari, valamint kavitációs technológiák ötvözésével” című projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR000093532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész Analitikai és mikrobiológiai eszközök
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. Autokláv db 1
2. Precíziós mérleg kalibrációs bizonyítvánnyal db 1
3. Szárítószekrény 53L db 1
4. Inkubátor db 1
5. Fűthető mágneses keverő db 1
6. Fűthető vízfürdő db 1
7. Vortex kémcsőrázó készülék db 1
Főbb műszaki paraméterek:
Autókláv
- teljesen automatikus laboratóriumi autokláv
- Kamra méretek: átmérő min. 35 cm, mélység min. 45 cm
- külső méretek: Max. 75 cm (W) x 55 cm (H) x 76,5 cm (D)
- Tápellátás: 230 V; 50/60 Hz; 1 fázis”
Precíziós mérleg kalibrációs bizonyítvánnyal
- Linearitás: 30 mg
- Felbontás: 10 mg
- Ismételhetőség: 10 mg
Szárítószekrény
- 53 literes +/- 5 l belső térrel, egykijelzős változat.
- Rozsdamentes acélból készített belső tér és külső burkolat.
Inkubátor
- rozsdaálló acél kivitel
- hasznos térfogat min. 163 L +/- 5 L
- 3 polc
Fűthető mágneses keverő
- max. hőmérséklet 340°C
- max. keverhető mennyiség 20 L
Fűthető vízfürdő
- digitális vezérlő egység és műanyag kád
- hőmérsékletpontosság legalább +/- 0,05°C
Vortex kémcsőrázó készülék
- 1 helyes gumi feltéttel
- változtatható fordulatszám 0-2500 rpm között
2. rész: MIBIO kutatási minta elemző szoftver
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. MIBIO Kutatási Minta Elemző Szoftver ASFU licensz db 1
Főbb műszaki paraméterek:

- minták nyilvántartása,
- minták rendszerezése,
- a vizsgálatok eredményeinek tárolása,
3. rész: Kavitációs vízkezelő rendszer
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. Kavitációs berendezés prototípus db 1
Főbb műszaki paraméterek:
- Névleges térfogatáram: 1 m³/h
- Max. nyomás: 3 bar
- Üzemi közeghőmérséklet: 5 - 50 ºC
- Befoglaló méretei: ~890x500x965mm
4. rész: Membrános teszt berendezés
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. TestUnit M20 db 1
2. 2,5” membrán ház db 1
3. Flat sheet RO membrane: RO99 M20 csomag 1
4. Flat sheet NF membrane: NF99HF M20 csomag 1
5. Flat sheet UF membrane: GR61PP M20 csomag 1
6 Flat sheet UF membrane: GR90PP M20 csomag 1
7. Flat sheet MF membrane: MFG2 M20 csomag 1
8. UF spiral element: GR90PP 2517/30 db 1
9. RO spiral element: RO99-2517/30 db 1
Főbb műszaki paraméterek:
1. TestUnit M20
- Membrán felület: 0,036 – 0,72 m2
- Max. bemeneti nyomás: 60 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 80 ºC
2. Kiegészítő 2,5” membrán ház
- 2517-es membrán modul befogadására alkalmas
- max. üzemi nyomás: 6,4 MPa, 80 °C-on
3-7. Lapmembrán minta csomagok
- 4 db/csomag
8-9. Spiráltekercs modulok
- méret: 2517
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza..
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14668061 (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: Analitikai és mikrobiológiai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. helyrajzi szám: 3664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész Analitikai és mikrobiológiai eszközök
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. Autokláv db 1
2. Precíziós mérleg kalibrációs bizonyítvánnyal db 1
3. Szárítószekrény 53L db 1
4. Inkubátor db 1
5. Fűthető mágneses keverő db 1
6. Fűthető vízfürdő db 1
7. Vortex kémcsőrázó készülék db 1
Főbb műszaki paraméterek:
Autókláv
- teljesen automatikus laboratóriumi autokláv
- Kamra méretek: átmérő min. 35 cm, mélység min. 45 cm
- külső méretek: Max. 75 cm (W) x 55 cm (H) x 76,5 cm (D)
- Tápellátás: 230 V; 50/60 Hz; 1 fázis”
Precíziós mérleg kalibrációs bizonyítvánnyal
- Linearitás: 30 mg
- Felbontás: 10 mg
- Ismételhetőség: 10 mg
Szárítószekrény
- 53 literes +/- 5 l belső térrel, egykijelzős változat.
- Rozsdamentes acélból készített belső tér és külső burkolat.
Inkubátor
- rozsdaálló acél kivitel
- hasznos térfogat min. 163 L +/- 5 L
- 3 polc
Fűthető mágneses keverő
- max. hőmérséklet 340°C
- max. keverhető mennyiség 20 L
Fűthető vízfürdő
- digitális vezérlő egység és műanyag kád
- hőmérsékletpontosság legalább +/- 0,05°C
Vortex kémcsőrázó készülék
- 1 helyes gumi feltéttel
- változtatható fordulatszám 0-2500 rpm között
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő valamennyi részben adásvételi szerződést köt a nyertes ajánlatevőkkel.
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 időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapon felül; minimum
0 hónap – maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-2.2.1-15-2016-00029
II.2.9) 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.
AK a teljesítési határidő alatt naptári napot ért.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: MIBIO kutatási minta elemző szoftver
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. helyrajzi szám: 3664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: MIBIO kutatási minta elemző szoftver
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. MIBIO Kutatási Minta Elemző Szoftver ASFU licensz db 1
Főbb műszaki paraméterek:
- minták nyilvántartása,
- minták rendszerezése,
- a vizsgálatok eredményeinek tárolása,
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő valamennyi részben adásvételi szerződést köt a nyertes ajánlatevőkkel.
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 Rendszerfrissítések térítésmentes biztosítása a szoftver leszállítását
követően) (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapon felül; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-2.2.1-15-2016-00029
II.2.9) 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.
AK a teljesítési határidő alatt naptári napot ért.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: Kavitációs vízkezelő rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. helyrajzi szám: 3664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Kavitációs vízkezelő rendszer
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. Kavitációs berendezés prototípus db 1
Főbb műszaki paraméterek:
- Névleges térfogatáram: 1 m³/h
- Max. nyomás: 3 bar
- Üzemi közeghőmérséklet: 5 - 50 ºC
- Befoglaló méretei: ~890x500x965mm
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő valamennyi részben adásvételi szerződést köt a nyertes ajánlatevőkkel.
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 időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapon felül; minimum
0 hónap – maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-2.2.1-15-2016-00029
II.2.9) 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.
AK a teljesítési határidő alatt naptári napot ért.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: Membrános teszt berendezés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. helyrajzi szám: 3664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Membrános teszt berendezés
Srsz. Megnevezés, és az áruval/termékkel szemben támasztott speciális igények Mennyiségi egység
Mennyiség
1. TestUnit M20 db 1
2. 2,5” membrán ház db 1
3. Flat sheet RO membrane: RO99 M20 csomag 1
4. Flat sheet NF membrane: NF99HF M20 csomag 1

5. Flat sheet UF membrane: GR61PP M20 csomag 1
6 Flat sheet UF membrane: GR90PP M20 csomag 1
7. Flat sheet MF membrane: MFG2 M20 csomag 1
8. UF spiral element: GR90PP 2517/30 db 1
9. RO spiral element: RO99-2517/30 db 1
Főbb műszaki paraméterek:
1. TestUnit M20
- Membrán felület: 0,036 – 0,72 m2
- Max. bemeneti nyomás: 60 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 80 ºC
2. Kiegészítő 2,5” membrán ház
- 2517-es membrán modul befogadására alkalmas
- max. üzemi nyomás: 6,4 MPa, 80 °C-on
3-7. Lapmembrán minta csomagok
- 4 db/csomag
8-9. Spiráltekercs modulok
- méret: 2517
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő valamennyi részben adásvételi szerződést köt a nyertes ajánlatevőkkel.
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 időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapon felül; minimum
0 hónap – maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-2.2.1-15-2016-00029
II.2.9) 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.
AK a teljesítési határidő alatt naptári napot ért.
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: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Analitikai és mikrobiológiai eszközök
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:
2019/05/02 (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: Lab-Ex Laborkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23947597
Postai cím: Hadak Útja 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: bende.zsolt@labex.hu
Telefon: +36 303118358
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12062451
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496721243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3795267
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3419000
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: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12395152242

Hivatalos név: Lab-Ex Laborkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23947597
Postai cím: Hadak Útja 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496721243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: MIBIO kutatási minta elemző szoftver
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. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint (a 2. részben kizárólag érvénytelen
ajánlatot nyújtottak be).
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: Auri Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68382940
Postai cím: Gőzhajó Utca 2
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23747223213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3 Elnevezés: Kavitációs vízkezelő rendszer
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:
2019/04/24 (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: Aqua-Filt Víz- és Uszodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71038115
Postai cím: Faller Jenő Utca 12
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: doka.gabor@aqua-filt.hu
Telefon: +36 99510015
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11467687208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3050667
(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:
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: Aqua-Filt Víz- és Uszodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71038115
Postai cím: Faller Jenő Utca 12
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11467687208
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Membrános teszt berendezés
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:
2019/04/25 (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: Alfa Grade Tervező, Szolgáltató és Karbantartó Korltátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48683827
Postai cím: Mester Utca 14-16 2/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gajzer@alfagrade.hu
Telefon: +36 309108576
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24830083243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7866609
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8249061
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: Alfa Grade Tervező, Szolgáltató és Karbantartó Korltátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48683827
Postai cím: Mester Utca 14-16 2/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24830083243
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:
2019/02/11 (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:
2019/05/16 (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

Pere Község Önkormányzata (8873/2019)
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: Pere Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34639711
Postai cím: Rákóczi Út 1.
Város: Pere
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3853
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Blaskó István
Telefon: +36 46385603
E-mail: K0749@koznet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://pere.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: Szegregált élethelyzetek felszámolása Perén
Hivatkozási szám: EKR000376712019
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:
Szegregált élethelyzetek felszámolása Perén komplex programmal, az alábbi részek tekintetében:
1. rész: Petőfi u. 25. sz. Hrsz: 93. alatti ingatlanon CSILLAG-„CHERHAJ” SZOLGÁLTATÓ PONT kialakítás
meglévő épűletben,
2. rész: Belterület Hrsz: 19. területen játszótér kialakítása,
3. rész: Petőfi u. Hrsz: 56/1 és 56/2. alatti ingatlanokon ikerlakások építése,
4. rész: Béke u. 13 sz. Hrsz: 140. alatti ingatlanon meglévő lakóépűlet komfortfokozatának emelése
fűtési lehetőség kialakításával,
5. rész: Petőfi u. 9. Hrsz: 49. alatti ingatlanon meglévő lakóépűlet komfortfokozatának emelése
fűrdőszoba kialakításával,
6. rész: Rákóczi u. 23 sz. Hrsz: 103. alatti ingatlanon meglévő lakóépűlet komfortfokozatának emelése
kőzponti fűtés kiépítésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 142014108 (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: Petőfi u. 25. sz. Hrsz: 93 átalakítása
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: HU311 A teljesítés helye: Pere, Petőfi u. 25. sz. Hrsz: 93
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pere, Petőfi u. 25. sz. Hrsz: 93 alatti ingatlanon meglévő épűletben Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont
kialakítása.
A belső és kűlső átalakítások a szolgáltató pontban kialakítandó helyiségek létrejőttét és a részleges
akadálymentesítést szolgálják. Az utcai fronton található két szoba változatlan állapotban megmarad és
irodaként fog műkődni, viszont a meglévő ajtók helyett acél saroktokos 100/210 cm névleges méretű
ajtók kerűlnek beépítésre, biztosítva az akadálymentes kőzlekedés számára a 90 cm-es szabad nyílás

méretet. Az adott épűletben 3-4 fő családsegítő személyzet fog gondoskodni az ellátottakról. A két
iroda kőzűl az egyik beszélgető szobaként fog műkődni, biztosítva a diszkréciót. A fűrdőszoba
jelenlegi állapotban nem felel meg az akadálymentes előírásoknak, ezért a válaszfal bontásra kerűl és
új gipszkarton válaszfallal leválasztásra kerül az új fűrdőszoba, amely egyben a mosókonyha funkciót is
betőlti.
A volt nappali és előtér egybenyitásával kialakításra kerül egy 21,22 m2 nagyságú társalgót, amely
felvilágosító előadások megtartását is lehetővé teszi. A konyha melletti előtérből leválasztással került
kialakításra egy személyzeti WC helyiség.
A terep kétféle szintmagasságát kihasználva kerül kialakításra az akadálymentes parkoló. A parkoló
szélessége 3,60 m, a kőzlekedési sávval egyűtt, melyből a kiszálló zóna szélessége 1,50 m, hossza a
parkolósáv hosszával megegyezik.
Az akadálymentes parkolók jelőlése: 10 cm széles fehér vagy sárga csíkkal felfestve. Az autó helye
űresen marad, ennek kőzepébe a kőzlekedő úthoz kőzelebbi feléhez, hogy jobban észre lehessen
venni kerekesszék szimbólumot kell felfesteni, a kiszálláshoz szűkséges 1,50 m-es sávot 45°-ban ferde
vonalakkal megjelőlni.
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: EFOP-1.6.2.16-2017-00109
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Belterűlet Hrsz: 19 játszótér 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: HU311 A teljesítés helye: Pere, belterűlet Hrsz: 19
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pere kőzségben a polgármesteri hivatal épűlete előtti bozótos terűleten egy kerítéssel elzárt gyermek
játszótér és felnőtteknek szóló fitnesz tér kialakítás. A bozót irtása, a megmaradó fák alakítása, metszése,
tereprendezés és fűvesítés után a sétáló út egyik oldalán felnőtt fitnesz eszközök kerülnek elhelyezésre,
a másik oldalon gyermek játszótér készűl. A felnőtt fitnesz téren olyan kültéri sporteszközöket találunk,
amelyek különféle izomcsoportok erősítésére szolgálnak a friss levegőn. Amíg a felnőttek igénybe veszik a
sporteszközöket, a gyermekek részére készülő játszótéren egy kétrészes hinta, libikóka és homokozó kerül
elhelyezésre. A két részt az út elválasztja, de emellett rálátást, felügyeletet biztosít a szülők számára.
A sétáló út két oldalán padok és szemétgyűjtők kerülnek elhelyezésre.
Jelenlegi állapot: A polgármesteri hivatal előtti kőzterűletet egy aszfaltozott gyalogút szeli ketté.
A polgármesteri hivatal előtti rész rendezett, szőkőkút, padok találhatók, viszont a másik oldalon
rendezetlenűl, vadon nővő bokrok, egyenetlen terep a jellemző. A terűlet egyik része kőzel sík, a
kőzút kőzelében viszont erősen lejtős, cca 1,5 m szintkűlőnbség található.
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: EFOP-1.6.2.16-2017-00109
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Petőfi u. Hrsz: 56/1, 56/2 ikerlakás építése
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: HU311 A teljesítés helye: Pere, Petőfi u. Hrsz: 56/1, 56/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pere, Petőfi u. Hrsz: 56/1 és 56/2 alatti ingatlanokon ikerlakások építése.
Az ingatlanokon, helyrajzi számonként egy főldszintes kialakítású ikerlakás épűl, 30 cm-es tégla falazattal,
fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
Helyiséglista (helyrajzi számonként 2 db lakás)
1. sz. lakás:
- Előszoba 4,50 m2
- Nappali: 17,20 m2
- Étkező-konyha: 10,84 m2
- Szoba: 12,25 m2
- Szoba: 12,25 m2
- Fűrdő szoba: 5,04 m2
- WC: 2,81 m2
1. sz. lakás összesen: 64,89 m2.
2. sz. lakás
- Előszoba: 4,50 m2
- Nappali: 17,20 m2
- Étkező-konyha 10,84 m2
- Szoba 12,25 m2
- Szoba 12,25 m2
- Fűrdő szoba 5,04 m2
- WC 2,81 m2
2.sz. lakás ősszesen 64,89
Egy ingatlanon összesen: 129,78 m2
1. sz lakás Fedett terasz 4,53 m2
2. sz. lakás Fedett terasz 4,53 m2
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –

x Ár szempont – 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: EFOP-1.6.2.16-2017-00109
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Béke u. 13 sz. Hrsz: 140. épület felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pere, Béke u. 13 sz. Hrsz: 140
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pere, Béke u. 13. Hrsz: 140 alatti ingatlanon meglévő lakóépűlet komfortfokozatának emelése fűtési
lehetőség kialakításáva.
Az épűlet műszaki állapotában és alaprajzi elrendezésében annyi változás tőrténik, hogy a jelenleg csak
kűltérből megkőzelíthető konyha és fűrdőszoba melletti istálló elnevezésű helyiség mindkét oldalán
falbontással egy-egy belső ajtó kerül beépítésre. Mivel teherhordó szerkezetről van szó, szakaszos
bontás végezhető dúcolással. A nyílásáthidalás I 180-as acél gerendával tőrténik. Így minden helyiség
megkőzelíthető belső térben is. A bontások után vakolatjavítás válik szűkségesség az oldalfalon.
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: EFOP-1.6.2.16-2017-00109
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Petőfi u. 9. Hrsz: 49. épület felújítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pere, Petőfi u. 9. Hrsz: 49
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Pere, Petőfi u. 9. sz. Hrsz: 49 alatti ingatlanon meglévő lakóépűlet komfortfokozatának emelése
fűrdőszoba kialakításával.
Az épűlet műszaki állapotában és alaprajzi elrendezésében nem tőrténik változás.
A hátsó szoba melletti raktár helyiségben kerül kialakításra a fűrdőszoba. A gépészeti vezetékek
elhelyezése után javítani kell az aljzatbeton és helyreállítani a belső vakolatokat.
Ragasztott csempe burkolat készűl 2,10 m magasságig. A padló flexibilis ragasztóval kerámia burkolatot
kap, színes fugázóval ellátva. A fűrdőszobában beépítésre kerűl egy mosdó és egy WC.
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: EFOP-1.6.2.16-2017-00109
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Rákóczi u. 23 sz. Hrsz: 103. épület felújítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pere, Rákóczi u. 23 sz. Hrsz: 103
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pere, Rákóczi u. 23. sz. Hrsz: 103 alatti ingatlanon meglévő lakóépűlet komfortfokozatának emelése
kőzponti fűtés kiépítésével.
Az épűlet végében található nyitott tároló helyiségben jelenleg beton padlóburkolat található, indokolt 2
cm cementsimítás készítése. Az így kialakított kazánházra 90x200 cm méretű ajtót kell tenni és szerelt
kéménnyel vegyes tűzelésű 25 kW teljesítményű kazán kerűl beépítésre.
A két utcai szobában és az étkezőben 900x2000 mm méretű, a kisebb szobában, az előszobában és a
fűrdőszobában 600x800 mm méretű két soros acéllemez lapradiátor kerűl beépítésre. Az áttőrések és
bontások esetében vakolatjavítás szűkséges.
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: EFOP-1.6.2.16-2017-00109
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: Petőfi u. 25. sz. Hrsz: 93 átalakítása
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:
2019/05/09 (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: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: gramalpin@gramalpin.hu
Telefon: +36 46332633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7111479
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7091765
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: elektromos
munkálatok, lakatos szerkezetek
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: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96112771
Postai cím: Hunyadi Utca 16
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Belterűlet Hrsz: 19 játszótér 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:
2019/05/09 (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: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: gramalpin@gramalpin.hu
Telefon: +36 46332633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3765855
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3747365
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: Játszótéri eszközök
telepítése, Fitnesz eszközök telepítése
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: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96112771
Postai cím: Hunyadi Utca 16
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037205
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Petőfi u. Hrsz: 56/1, 56/2 ikerlakás építése
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:
2019/05/09 (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: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: gramalpin@gramalpin.hu
Telefon: +36 46332633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 125919454
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125883242
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: gépészeti
munkálatok, elektromos munkálatok
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: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96112771
Postai cím: Hunyadi Utca 16
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037205
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Béke u. 13 sz. Hrsz: 140. épület 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:
2019/05/09 (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: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: gramalpin@gramalpin.hu
Telefon: +36 46332633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 720333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 733820
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: kőműves 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: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96112771
Postai cím: Hunyadi Utca 16
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037205
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Petőfi u. 9. Hrsz: 49. épület 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:
2019/05/09 (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: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: gramalpin@gramalpin.hu
Telefon: +36 46332633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1054562
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1138720
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: gépészeti
munkálatok, kőműves 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: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96112771
Postai cím: Hunyadi Utca 16
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037205
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Rákóczi u. 23 sz. Hrsz: 103. épület 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:
2019/05/09 (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: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: gramalpin@gramalpin.hu
Telefon: +36 46332633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3468902
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3419196
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: gépészeti
munkálatok, elektromos munkálatok
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: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96112771
Postai cím: Hunyadi Utca 16
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037205
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
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:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x 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:
2019/05/14 (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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata (3069/2019)
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: Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38744305
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Perkáta
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Balázs
Telefon: +36 205689879
E-mail: polgarmester@perkata.hu
Fax: +36 25507571
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.perkata.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: EKR000987862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31625000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 35730/1906-3/2018. ált. sz. határozatában rögzített tűzjelző rendszer
kiépítése, Nagy Tamás tervező által elkészített létesítési tervdokumentáció szerint. A kivitelezés az alábbi
feladatokat tartalmazza:
1. 2 hurkos intelligens tűzjelző központ 1 db
2. Akkumulátor 7 Ah 2 db
3. Füstérzékelő Apollo XP 95 48 db
4. Füstérzékelő talp címző panellal 48 db
5. Hangjelző Roschni 11 db
6. Kézi jelzésadó KAC 1 XP 95 protokol 9 db
7. Után világító tábla kézi jeladóhoz 9 db
8. Tűzjelző kábel 800 m
9. Tűzálló kábel 300 m
10. Egyéb szerelési anyag (kábelcsatorna, spec vezetékbilincs, stb.) 1 ktg.
11. Telepítés, üzembe helyezés, programozás, kiszállás 1 ktg.
12. Tervezés, hatósági átadás, ügyintézés 1 ktg.
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: Tűzjelző rendszer kiépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45312100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2431 Perkáta, Bocskai I. u. 1. 667/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 35730/1906-3/2018. ált. sz. határozatában rögzített tűzjelző rendszer
kiépítése, Nagy Tamás tervező által elkészített létesítési tervdokumentáció szerint. A kivitelezés az alábbi
feladatokat tartalmazza:
1. 2 hurkos intelligens tűzjelző központ 1 db
2. Akkumulátor 7 Ah 2 db
3. Füstérzékelő Apollo XP 95 48 db
4. Füstérzékelő talp címző panellal 48 db
5. Hangjelző Roschni 11 db
6. Kézi jelzésadó KAC 1 XP 95 protokol 9 db
7. Után világító tábla kézi jeladóhoz 9 db
8. Tűzjelző kábel 800 m
9. Tűzálló kábel 300 m
10. Egyéb szerelési anyag (kábelcsatorna, spec vezetékbilincs, stb.) 1 ktg.
11. Telepítés, üzembe helyezés, programozás, kiszállás 1 ktg.
12. Tervezés, hatósági átadás, ügyintézés 1 ktg.
(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 kötelező jótállási időt (36 hónap) meghaladó
időtarta jótállás vállalása (min.0 hónap, max. 36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói 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: Tűzjelző rendszer kiépítés
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. §. (2) bekezdés b) pontja
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: Optimal Market Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53986281
Postai cím: Olaj Utca 27
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25168738207
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:
2019/04/24 (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:
2019/05/16 (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

PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (7884/2019)
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: PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19856254
Postai cím: Petőfi Út 2-4
Város: Terpes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3333
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://petform.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: gyártás
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: Eszközbeszerzés (4 rész)
Hivatkozási szám: EKR001013762018
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: Zárt rendszerű folyadékhűtő (teljesítési határidő: 60 nap) 2. rész: Műanyag PET fröccsöntő és
nyújtva fúvó gép (teljesítési határidő: 180 nap) 3. rész: Műanyagipari fröccsöntő gép 2 db és 4 db fröccsöntő
szerszám (teljesítési határidő: 30 nap): - Fröccsöntő
gép - Fröccsöntő gép kiegészítő fröccsegységgel (special) - Fröccsöntő szerszámok 4. rész: Autómata
extrúziós flakonfúvó gépek 2 db, központi daráló 1 db (teljesítési határidő: 30 nap) : - Automata extruziós
flakonfúvó ikerfejes gép - Automata extrúziós flakonfúvó 4
fejes gép - Központi daráló, osztott késes
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 261788030 (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: Zárt rendszerű folyadékhűtő
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: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.:
018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A.) Zárt rendszerű folyadékhűtő:
A berendezés biztosítja a fröccsöntő gépek, extruderek és a szerszámok technológiai hűtését.
Megfelelnek a legújabb EUROVENT előírásoknak, környezetbarát,
előírásoknak megfelelő hűtőgázt használva.
A készülék rendelkezik CE jelöléssel, ill. gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A készülék gyári új, használatba nem vett.
Belső rozsdamentes acél tartállyal, 1 szivattyús rendszer.
Hűtővíz hőfoktartomány: -10 oC - +35 oC
Környezeti hőmérséklet: -5 oC - +42 oC

Hűtőteljesítmény: 110 kW - 130 kW, @+25 oC levegő +15 / 20 oC előremenő / visszatérő víz
Elektromos csatlakozási telj.: 20,00 kW - 30,00 kW
Szivattyú teljesítmény (P3)
külső kör (fogyasztó): 6,0 – 42 m3/h (3,5-2,5 bar)
Kondenzátorok: léghűtésesek
Ventillátorok: 2 – 4 db ventilátor, 1,5 kW – 2,5 kW
Légáram: 30 000 - 40 000 m3/h
Kompresszorok: hermetikusan zárt (2 db)
Hűtőkörök száma: 1 db
Teljesítményszabályozás: 3 fokozatú (0 – 50 – 100 %)
Hűtőközeg: előírásoknak megfelelő (R410A)
Beépített rozsdamentes acél tartály: 400 - 500 liter
(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 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása
(min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 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-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó gép
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: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.:
018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
B.) Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó gép:
A gép különleges formai követelményeknek megfelelő PET kozmetikai flakonok, kozmetikai termékek
csomagolásához PET tégelyek és étrend kiegészítő termékekhez PET tégelyek gyártására alkalmas.
A géphez tartozik + 2 db négyfészkes komplett szerszám + kiegészítők: PET alapanyag-szárító (gépre
felszerelt), színezékadagoló, szerszámtemperáló.
A készülék gyári új, használatba nem vett.
Szerszámok:
Egy darab 4 fészkes komplett (fröccsöntő és fúvó) szerszám a géphez, 330 ml flakonhoz T 28mm.
Egy darab 4 fészkes komplett (fröccsöntő és fúvó) szerszám a géphez, 250 ml flakonhoz T 38mm.
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK
PET alapanyagszárító 150L tartállyal, gépre felszerelt színezékadagoló, szerszámtemperáló egység.
PET flakongyártó berendezés
Szám Leírás Minimum követelmény
Előnyújtásos fröccsfúvó gép
1. Fészekszám 1-8 közötti fészekszám
2. Fröccsegység fröcssöntési kapacitása Legalább 228 cm3/belövés
3. Fröccsnyomás (14 MPa) Legalább 97 MPa (44 mm átmérőjű csiga esetén)
4. Fröccsöntés vezérlése feldolgozási paraméterek tárolásával Szükséges

5. Fröccs záróegység: Záróerő, fröccsmag ( 17,5 MPa) Legalább 137 kN.
6. Köztes temperáló egység (azért, hogy ugyanabból a PET előformából soféle flakon gyártható legyen)
Szükséges
7. Enguszlevágás előkészítése (kozmetikai és egyéb más speciális lapos talpú flakonokhoz) Szükséges
8. Előnyújtási és fúvási egység Szükséges
9. Flakon kidobás Szükséges
10. Fúvási levegő nyomása Legalább 3,5 MPa
11. Energia takarékos szivattyú (szervó szivattyú) Szükséges
12. Teljes áramszükséglet Maximum 50kW
13. PET alapanyagszárító, szerelőkerettel az ajánlott géphez Legalább 150 l tartály
14. Vákumos anyagfelszívó (Alapanyagot szárítóba viszi) Szükséges
15. Szerszámtemperáló Szükséges
16. Színezékadagoló Szükséges
17. Lehetőség más alapanyag feldolgozására, nemcsak PET (hanem PP, Tritan, PC) Szükséges
18. Lehetőség speciális flakonok gyártására (melegen tölthető, vastagfalú, infúziós folyadékos flakonok)
Szükséges
19. Garanciális időszak Legalább 12 hónap a beüzemeléstől számítva
20. Műszaki szervíz és pótalkatrész ellátás Szükséges EU-n belülről
Gyártásindítási szolgáltatás: 3 munkanap. (3 munkanap betanítás)
Eladó biztosítja a gyártásindítási szolgáltatást felügyeleti hatáskörrel és a Vevő műszaki személyzetének
betanítását. (beüzemelés és oktatás)
(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 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása
(min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 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-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műanyagipari fröccsöntő gép és fröccsöntő szerszám
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: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.:
018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mellékelt felhívás 4.C pontja szerint.
Ajánlatkérő mind a 4 rész tekintetében felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy - a megvásárolt
termékeket az Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre kell leszállítani; - A berendezéshez az összes
használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. - Nyertes ajánlattevőnek
vállalnia kell az általa szállítandó termékek vonatkozásában azok beüzemelését is a leszállításkor, illetve
ahol releváns,( jogszabályi előírás alapján kötelező ) azok hitelesítését 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 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása
(min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 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-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Automata extrúziós flakonfúvó gép, központi daráló
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: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.:
018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mellékelt felhívás 4.D pontja szerint.
Ajánlatkérő mind a 4 rész tekintetében felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy - a megvásárolt
termékeket az Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre kell leszállítani; - A berendezéshez az összes
használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. - Nyertes ajánlattevőnek
vállalnia kell az általa szállítandó termékek vonatkozásában azok beüzemelését is a leszállításkor, illetve
ahol releváns,( jogszabályi előírás alapján kötelező ) azok hitelesítését 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 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása
(min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 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-1.2.1-16-2017-00410
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: Zárt rendszerű folyadékhűtő
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:
2019/05/13 (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: Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42193386
Postai cím: Paulini Béla Utca 11
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8083

Ország: Magyarország
E-mail: info@purchasing-office.hu
Telefon: +36 22300224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22300224
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13715333207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6016500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6615040
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: Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42193386
Postai cím: Paulini Béla Utca 11
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13715333207
Hivatalos név: World-Train Gépgyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64439587
Postai cím: Dohány Utca 94. 4/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23759516242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó 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:
2019/05/13 (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: NISSEI ASB GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79067492
Postai cím: Wahlerstrasse 8
Város: Düsseldorf
NUTS-kód: DEA11
Postai irányítószám: 40472
Ország: Németország
E-mail: mekota.andrea@tmpack.hu
Telefon: +36 305604854
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22323558
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE119353439
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85335390
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85335390
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: NISSEI ASB GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79067492
Postai cím: Wahlerstrasse 8
Város: Düsseldorf
NUTS-kód: DEA11
Postai irányítószám: 40472
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE119353439
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Műanyagipari fröccsöntő gép és fröccsöntő szerszám
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:
2019/05/13 (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: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mate@thege-plastic.hu
Telefon: +36 309143060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84483520
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84483520
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: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Automata extrúziós flakonfúvó gép, központi daráló
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:
2019/05/13 (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: Extremplast Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90983636
Postai cím: Osztrák Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@extremplast.hu
Telefon: +36 703270746
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20916914207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85354080
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85354080
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: Extremplast Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90983636
Postai cím: Osztrák Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20916914207
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:
2018/12/05 (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:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 106. § (2a) bek. alapján AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a KFF
támogató záró tanúsítványának
rendelkezésre állása a szerződés hatályba lépésnek feltétele.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet
Országos Traumatológiai Intézet (8938/2019)
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: Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32559260
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.peterfykh.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: Egészségügyi intézmény
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: Endoszkóp mosó berend. és higiénés eszközök VEKOP
Hivatkozási szám: EKR000119902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: Endoszkóp mosó berendezés beszerzése
Mennyisége:
1. rész: Automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő berendezés (1 kamrás)
2. rész: Automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő berendezés (2 kamrás)
3. rész: Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés
4. rész: Falra szerelhető, fém, könyökkaros alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
5. rész: Alkoholos kézfertőtlenítőszer fali könyökkaros adagolókhoz
6. rész: Folyékony szappan fertőtlenítő kézmosáshoz fali könyökkaros adagolókhoz
7. rész: Felületi dekontaminációt támogató monitoring rendszer kialakítása
Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az 1-7. részek közül mely részre tesz ajánlatot, az az ajánlattétellel
érintett rész tekintetében azonban az adott rész teljes tartalmára szükséges ajánlatot adni.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25770200 (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 endoszkóp mosó- fertőtlenítő (1 kamrás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő berendezés (1 kamrás)

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási,
költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos
költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt.
8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás, üzembe helyezés költségét, a kezelőszemélyzet
betanításának költségét és a lerakodás költségét.
A szerződés tárgya továbbá a teljesítést követő 1 hónap időtartamban telefonos elérhetőségen keresztül
magyar nyelvű kapcsolattartás és támogatás biztosítása a felhasználását és az eszköz bevezetését érintő
kérdések megválaszolására.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(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 ciklus, fertőtlenítési paraméterek és olyan endoszkóp adatok
kinyomtatása, amelyek megőrizhetők minőségbiztosítási nyilvántartásra: 1 db beépített nyomtatóval
(Igen/Nem) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
II.2.1)
Elnevezés: Automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő (2 kamrás)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő berendezés (2 kamrás)
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási,
költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos
költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. §
(2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás és a lerakodás költségét.
A szerződés tárgya továbbá a teljesítést követő 1 hónap időtartamban telefonos elérhetőségen keresztül
magyar nyelvű kapcsolattartás és támogatás biztosítása a felhasználását és az eszköz bevezetését érintő
kérdések megválaszolására.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(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 készülék rendelkezik a vegyszer tartályok párolgás gőzeinek
elszívására alkalmas elszívóval és csőcsatlakozóval (min. 50m3/h teljesítménnyel) (Igen/Nem) 20
2 A készülék rendelkezik a vegyszer azonosítására és lejárati idejének ellenőrzésére alkalmas
automata azonosító rendszerrel (pl. RFID) (Igen/Nem) 10
3 Könnyű érintésmentes behelyezést biztosító felülről nyíló kamra ajtó (Igen/Nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
II.2.1)
Elnevezés: Falra szerelhető adagoló berendezések 1.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33191000-5

További tárgyak:
39831700-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezések:
– 1600 db + 5% falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagolóberendezés
Az ajánlatnak a szereléshez szükséges anyagokat is tartalmaznia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűség
tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak
való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a
behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a
termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(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 HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül további +5%-ának megvásárlására
vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített
áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+5%)
nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele
kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
II.2.1)
Elnevezés: Falra szerelhető adagoló berendezések 2.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33191000-5

További tárgyak:
39831700-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológia
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezések:
– 100 db + 5% falra szerelhető, fém, könyökkaros alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
Az ajánlatnak a szereléshez szükséges anyagokat is tartalmaznia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűség
tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak
való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a
behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a
termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(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 HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül további +5%-ának megvásárlására
vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített
áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+5%)
nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele
kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
II.2.1)
Elnevezés: Alkoholos kézfertőtlenítőszer fali adagolókhoz
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33191000-5

További tárgyak:
33741300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alkoholos kézfertőtlenítőszer fali könyökkaros adagolókhoz:
– 900 db + 5% alkoholos kézfertőtlenítőszer fali könyökkaros adagolókhoz, 1000 ml-es kiszerelésen, azaz
900 liter
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási,
költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos
költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. §
(2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás és a lerakodás költségét.
További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a
termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Virucid hatás EN 14476 szabvány szerint (Igen/Nem) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül további +5%-ának megvásárlására
vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített
áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+5%)
nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele
kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
II.2.1)
Elnevezés: Folyékony szappan fertőtlenítő kézmosáshoz

Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33191000-5

További tárgyak:
33741300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológia
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folyékony szappan fertőtlenítő kézmosáshoz fali könyökkaros adagolókhoz:
– 800 db + 5% folyékony szappan fertőtlenítő kézmosáshoz fali könyökkaros adagolókhoz, 1000 ml-es
kiszerelésen, azaz 800 liter
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási,
költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos
költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. §
(2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás és a lerakodás költségét.
További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a
termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Klórhexidin-diglükonát biocid hatóanyag tartalom (Igen/Nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül további +5%-ának megvásárlására
vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített
áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+5%)
nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele
kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
II.2.1)
Elnevezés: Felületi dekontaminációt tám. monitoring rendsz.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Felületi dekontaminációt támogató monitoring rendszer kialakítása: Egyedi monitoring rendszer
kórtermekben és műtőkben, amelynek célja a környezetre előírt tisztasági paraméterek javítása és a
fertőzések kockázatának csökkentése. A rendszer alapvetően felhő alapú szoftver, amelyhez az ajánlatban
biztosítani kell a 2 db tablet segítségével a szoftveres hátteret.
További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a
termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(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 HUF) 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-6.3.5-17-2017-00020
II.2.9) További információ:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 azonosítószámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt
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 endoszkóp mosó- fertőtlenítő (1 kamrás)
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:
2019/05/02 (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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: info@allegro.hu
Telefon: +36 13502107
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13291854
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7086392
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5128200
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő (2 kamrás)
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:
2019/05/02 (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: MedNetwork Orvostechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38459672
Postai cím: Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: info@mednetwork.hu
Telefon: +36 304904065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13188775
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23965955243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10831967
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7392000
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: MedNetwork Orvostechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38459672
Postai cím: Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23965955243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Falra szerelhető adagoló berendezések 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:
2019/05/02 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11698400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7840000
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243
Hivatalos név: Ecolab-Hygiene Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96103476
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10785643241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Falra szerelhető adagoló berendezések 2.
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:
2019/05/02 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3078110
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1300000
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243
Hivatalos név: Ecolab-Hygiene Kft

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96103476
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10785643241
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Alkoholos kézfertőtlenítőszer fali adagolókhoz
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:
2019/05/02 (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: Ecolab-Hygiene Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96103476
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.vegh@ecolab.com
Telefon: +36 306875292
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10785643241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 776790
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 738000
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243
Hivatalos név: Ecolab-Hygiene Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96103476
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10785643241
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Folyékony szappan fertőtlenítő kézmosáshoz
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:
2019/05/02 (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: EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98484913
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: tender@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 306675519
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153126
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12077571241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 942480
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 672000
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: EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98484913
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12077571241
Hivatalos név: Ecolab-Hygiene Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96103476
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10785643241
Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Felületi dekontaminációt tám. monitoring rendsz.
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:
2019/05/02 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2700000
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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
Hivatalos név: Ecolab-Hygiene Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96103476
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10785643241
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:
2019/05/17 (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

Püspökladány Város Önkormányzata (8838/2019)
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: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55300784
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mezei Imre
Telefon: +36 209105262
E-mail: imre.mezei@gmail.com
Fax: +36 56410963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.puspokladany.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 Püspökladányban”
Hivatkozási szám: EKR000359612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: TOP-2.1.2-15- HB1-2016-00003 azonosító számú, „Zöld város kialakítása
Püspökladányban” című, építési beruházás kivitelezési feladatai megvalósítása, amely 3 közbeszerzési
részben kerül meghatározásra:
- I. Közbeszerzési rész: Zöldterületi munkák,
- II. Közbeszerzési rész: Kerékpárút építés,
- III: Közbeszerzési rész: Épület rekonstrukció.
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:
(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: I. Közbeszerzési rész: Zöldterületi munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211360-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Püspökladány Város Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Négy fő helyszínen:
A Rákóczi Ferenc, a Zrínyi Miklós és a Bezerédy utcai társasházak által közrefogott, belsőudvarszerű
1605/18 és 1607/4 hrsz-ú területek (Bezerédy utcai lakótelep).
Főbb mennyiségek:
- térkő burkolat: 1.747 m2
- gumilap burkolat: 448 m2
- fa: 9 db
- cserje és talajtakaró: 326 m2
- játszótér elemek: 8 db
- park elemek: 22 db
- térfigyelő kamera: 1 db

- térvilágítási oszlop: 14 db
A Rákóczi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca által közrefogott utcasarki közterületi zöldfelületen, a Szent Péter
és Pál templom előtti tér.
A templom előtti pihenő térrész kialakítása valamint a műemlék méltó kiemelése. A kialakítás összeköti
továbbá a kerékpár utat a gyalogos úttal. A pihenőkön padok, biciklitárolók és egy ivókút került kihelyezésre.
- térkő burkolat: 572 m2
- fa: 3 db
- cserje és talajtakaró: 492 m2
- játszótér elemek: 0 db
- park elemek: 1 db
- térfigyelő kamera: 0 db
- térvilágítási oszlop: 0 db
A tervezési terület a Táncsics Mihály utca és az Északi Sor utca által közrefogott, nyitott közterületi
zöldfelületen, a 2427/2 HRSz-ű területen helyezkedik el.
Egy oktató céllal létrehozott, gyermekek számára játszóeszközökkel kialakított tematikus KRESZ park és
hozzá kapcsolódóan felnőtt használatra egy fitnesz park kialakítása. A tervezés során a sík területre kerülő
eszközökhöz térkő burkolatú gyalogos közlekedő utakat terveztünk
- térkő burkolat: 400 m2
- gumilap burkolat: 322 m2
- aszfalt burkolat: 334 m2
- fa: 12 db
- cserje és talajtakaró: 385 m2
- játszótér elemek: 11 db
- park elemek: 15 db
- térfigyelő kamera: 1 db
- térvilágítási oszlop: 11 db
A Bajcsy-Zsilinszky utcától az Északi Sor utcáig, nyitott közterületi zöldfelület, a 2558/3, 2558/2 és 2557
HRSz-ú területek a zöldfelület rekonstrukció
- térkő burkolat: -- m2
- gumilap burkolat: -- m2
- aszfalt burkolat: -- m2
- fa: 33 db
- cserje és talajtakaró: 987 m2
- játszótér elemek: -- db
- park elemek: -- db
- térfigyelő kamera: -- db
- térvilágítási oszlop: -- db
A tervezési terület a Táncsics Mihály utca és az Északi Sor utca által közrefogott, nyitott közterületi
zöldfelületen, a 2427/2 HRSz-ű területen helyezkedik el.
Egy oktató céllal létrehozott, gyermekek számára játszóeszközökkel kialakított tematikus KRESZ park és
hozzá kapcsolódóan felnőtt használatra egy fitnesz park kialakítása. A tervezés során a sík területre kerülő
eszközökhöz térkő burkolatú gyalogos közlekedő utakat terveztünk
- térkő burkolat: 400 m2
- gumilap burkolat: 322 m2
- aszfalt burkolat: 334 m2
- fa: 12 db
- cserje és talajtakaró: 385 m2
- játszótér elemek: 11 db
- park elemek: 15 db
- térfigyelő kamera: 1 db
- térvilágítási oszlop: 11 db
A Bajcsy-Zsilinszky utcától az Északi Sor utcáig, nyitott közterületi zöldfelület, a 2558/3, 2558/2 és 2557
HRSz-ú területek a zöldfelület rekonstrukció
- térkő burkolat: -- m2
- gumilap burkolat: -- m2
- aszfalt burkolat: -- m2
- fa: 33 db
- cserje és talajtakaró: 987 m2
- játszótér elemek: -- db
- park elemek: -- db

- térfigyelő kamera: -- db
- térvilágítási oszlop: -- 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 2. Többlet jótállás időtartama 15
2 3. Szakember tapasztalata 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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-2.1.2-15- HB1-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.5) pont 3. szempont:a szerz.teljesítésében részt vevő szakember szabadtéri játszótér,v. szabadtéri
fitnesz park,v. park rekonstrukciós,v. park építési,v. kert építési,v. kert rekonstrukciós,v. út, kerékpárút építési,
felújítási beruházás kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett területen szerzett szakmai tapasztalata
hónapokban megadva (egész hónapban megadva(maximum 36 hónap)
II.2.1)
Elnevezés: II. Közbeszerzési rész: Kerékpárút építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45211360-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Püspökladány Város Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építés
A kerékpáros létesítmény 0+000 – 0+819,72 km sz. között elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 2,75
méter hasznos szélességgel, kétoldalt kerti szegéllyel határolva, mindkét oldalon 0,50-0,50 méter padkával.
A 2403 hrsz-ú sporttelep meglévő kerítését áthelyezni szükséges 65,50 m hosszon.
10 db kerékpártároló kialakítása. A csapadékvizek elvezetését a meglévő árokrendszer biztosítja.
- engedélyszám: HB-03/ÚO/3-17/2018
- hossz: 819,72 m
- aszfalt burkolat: 2415m2
- parkolóhely: 10 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 2. Többlet jótállás időtartama 15
2 3. Szakember tapasztalata 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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-2.1.2-15- HB1-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.5) 3 .szempont: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember út, kerékpárút építési, felújítási
beruházás kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett területen szerzett szakmai tapasztalata
hónapokban megadva (egész hónapban megadva (maximum 36 hónap)
II.2.1)
Elnevezés: III: Közbeszerzési rész: Épület rekonstrukció.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45211360-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Püspökladány Város Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület rekonstrukció
Püspökladány, Rákóczi Ferenc utca 6 (hrsz.: 3700) önkormányzati tulajdonú épület felújításának,
átalakításának tervezésére kaptunk megbízást. Az épületben varrodát, mosodát, zöldség-gyümölcs
árusítóhelyet, valamint az ezekhez tartozó szociális helyiségeket kell kialakítani. Az átalakítás tervezése
során meg kell oldani az akadálymentes közlekedést és szociális ellátást is. A telek területén a parkolók
mögött típus acél tartószerkezetre fotovoltaikus rendszerű napenergia átalakító kerül kialakításra 6 kW
teljesítménnyel.:
- Épület alapterület: 243,30 m2
- belső udvar és utak rendezése: 300 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 2. Többlet jótállás időtartama 15
2 3. Szakember tapasztalata 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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-2.1.2-15- HB1-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.5) 3. szempont: a szerződés teljesítésében részt vevő az építési szakterületért felelős műszaki vezető,
épületek építése felújítása kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett területen szerzett szakmai
tapasztalata hónapokban megadva (maximum 36 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:
12121 / 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: Rész száma: 1 Elnevezés: I. Közbeszerzési rész: Zöldterületi 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.§ (2) bek. e) pontja alapján eredménytelen, mivel egy szakaszból álló
eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
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
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TERRA-IKON Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92013786
Postai cím: Füredi Út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24781965209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: II. Közbeszerzési rész: Kerékpárút 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: Kbt. 75.§ (2) bek. b) pontja alapján eredménytelen, mivel a - a megfelelően
igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
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: "MULTIMAX 99" Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38156043
Postai cím: Dózsa György Utca 46
Város: Nyírcsászári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4331
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11801719215
Hivatalos név: Hajdut Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88739580
Postai cím: Sólyom Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729058209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: III: Közbeszerzési rész: Épület rekonstrukció.
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) bek. a) pontja alapján eredménytelen, mivel nem nyújtottak be
ajánlatot.
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:
(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:
(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:
2019/05/15 (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

Sárosd Nagyközség Önkormányzata (8905/2019)
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: Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52862281
Postai cím: Fő Utca 2.
Város: Sárosd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2433
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dunkl Gergely
Telefon: +36 25511210
E-mail: polgarmester@sarosd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarosd.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: Szociális bérlakások és Csillagpont építése
Hivatkozási szám: EKR000443852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211300-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a „Lakhatási célú beruházások megvalósítása Sárosdon” című, EFOP-2.4.1-16-2017-00080
azonosító számú projekt keretein belül kíván építeni szociális bérlakásokat és Csillagpontot a következők
szerint.
I. rész – Szociális bérlakások építése
2433 Sárosd, Rózsa utca, Hrsz.: 206 számú ingatlanon egylakásos szociális bérlakás, 2433 Sárosd, Aczél
Béla utca 11. Hrsz.: 1044/29 számú ingatlanon kétlakásos szociális bérlakás, 2433 Sárosd, Béke utca. Hrsz.:
944/17 számú ingatlanon ötlakásos szociális bérlakás építése a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban
található.
II. rész - Csillagpont építése
2433 Sárosd, Munkácsy Mihály utca 20. Hrsz.: 1327 számú ingatlanon Csillagpont irodaépület építése a
Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a mellékelt tételes költségvetés-kiírás
alapján.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban
található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 176831487 (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: Szociális bérlakások építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2433 Sárosd, Rózsa utca, Hrsz.: 206
2433 Sárosd, Aczél Béla utca 11. Hrsz.: 1044/29
2433 Sárosd, Béke utca. Hrsz.: 944/17

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2433 Sárosd, Rózsa utca, Hrsz.: 206 számú ingatlanon egylakásos szociális bérlakás, 2433 Sárosd, Aczél
Béla utca 11. Hrsz.: 1044/29 számú ingatlanon kétlakásos szociális bérlakás, 2433 Sárosd, Béke utca. Hrsz.:
944/17 számú ingatlanon ötlakásos szociális bérlakás építése a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban
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 Kőműves szakembernek a végzettség megszerzését követően kőműves
munkák területén megszerzett szakmai gyakorlata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00080
II.2.9) További információ:
Ak a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ak a támogatási szerződés
módosítása iránti igényt fog benyújtani a fedezet biztosítása érdekében. Ak a támogatási szerződés
módosítása iránti igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződés nem lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Csillagpont építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2433 Sárosd, Munkácsy Mihály utca 20. Hrsz.: 1327
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2433 Sárosd, Munkácsy Mihály utca 20. Hrsz.: 1327 számú ingatlanon Csillagpont irodaépület építése a
Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a mellékelt tételes költségvetés-kiírás
alapján.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban
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 Kőműves szakembernek a végzettség megszerzését követően kőműves
munkák területén megszerzett szakmai gyakorlata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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:
Ak a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ak a támogatási szerződés
módosítása iránti igényt fog benyújtani a fedezet biztosítása érdekében. Ak a támogatási szerződés
módosítása iránti igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződés nem lép hatályba.
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: Szociális bérlakások építése
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:
2019/05/14 (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: SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46729220
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Sárosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2433
Ország: Magyarország
E-mail: info@sudarablakrendszerek.hu
Telefon: +36 25462078
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25462078
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25337545207
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: 166258846
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: Kőműves 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: SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46729220
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Sárosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25337545207
Hivatalos név: SZI-ZA Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34657405
Postai cím: Palánki Út 11
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25406757217
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Csillagpont építése
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:
2019/05/14 (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: SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46729220
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Sárosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2433
Ország: Magyarország
E-mail: info@sudarablakrendszerek.hu
Telefon: +36 25462078
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25462078
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25337545207
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: 10572641
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: Kőműves 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: SZI-ZA Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34657405
Postai cím: Palánki Út 11
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25406757217
Hivatalos név: SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46729220
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Sárosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25337545207
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
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:
2019/04/15 (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:
2019/05/17 (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

Semmelweis Egyetem (8743/2019)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.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
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: SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
Hivatkozási szám: EKR000168302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31120000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
1db háromfázisú, 500kVA teljesítményű zajszigetelt, kültéri aggregátor beszerzése összes tartozékával
együtt (vezérlő elektronika, HDK kapcsoló). A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
(1083 Budapest, Balassa J. u. 6.) előtti területen történő szabvány szerinti telepítése és üzembe helyezése.
Vasalt aljzatbeton készítése, villámvédelem és földelés kiépítése. A gép alkalmassá tétele 0,4kV-os
főelosztóba történő bekötéshez. Működési próbához (3 darab automatikus indításhoz) szükséges
üzemanyag biztosítása.
Nyertes ajánlattevő részéről biztosítandó dokumentumok:
&#61485; érintésvédelmi jegyzőkönyv,
&#61485; teljesítménylap,
&#61485; egyutas áramvonali kapcsolási rajz,
&#61485; aggregátor kezelési útmutató,
&#61485; működési próba jegyzőkönyv.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés időpontjától kezdődően 24 hónap jótállásra köteles az aggregátor és
tartozékai tekintetében.
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: SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31120000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés

1db háromfázisú, 500kVA teljesítményű zajszigetelt, kültéri aggregátor beszerzése összes tartozékával
együtt (vezérlő elektronika, HDK kapcsoló). A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
(1083 Budapest, Balassa J. u. 6.) előtti területen történő szabvány szerinti telepítése és üzembe helyezése.
Vasalt aljzatbeton készítése, villámvédelem és földelés kiépítése. A gép alkalmassá tétele 0,4kV-os
főelosztóba történő bekötéshez. Működési próbához (3 darab automatikus indításhoz) szükséges
üzemanyag biztosítása.
Nyertes ajánlattevő részéről biztosítandó dokumentumok:
&#61485; érintésvédelmi jegyzőkönyv,
&#61485; teljesítménylap,
&#61485; egyutas áramvonali kapcsolási rajz,
&#61485; aggregátor kezelési útmutató,
&#61485; működési próba jegyzőkönyv.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés időpontjától kezdődően 24 hónap jótállásra köteles az aggregátor és
tartozékai tekintetében.
Ajánlatkérő - nem konzultációs jelleggel - lehetővé teszi a helyszín megtekintését. A helyszíni bejárás
időpontja és helyszíne:
időpont: 2019. március 11. 9.00 órakor
helyszín: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Találkozó helye: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika főbejárata
A II.2.5 pont kiegészítése:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa,
valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Minőségi kritérium: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével,
Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
Minőségi kritériumhoz magyarázat: Ajánlattevőnek a hiba bejelentését követő minimum 4 napon belüli
elhárítást kell vállalnia a IV. Szerződéstervezet fejezet 10.4 pontjának megfelelően, ez az érvényességi
küszöb. Amennyiben a minimumot kívánja ajánlattevő megajánlani, úgy a Felolvasólapon a NEM-et kell
bejelölnie. Amennyiben ajánlattevő megajánlja a 3 napon belüli elhárítást, úgy az IGEN-t kell bejelölnie.
A II.2.7) pontban megadott szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
időigényétől függően változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő vállalja, hogy a hibát a hibajelentés visszaigazolásától
számított maximum 3 (három) napon belül elhárítja (igen/nem, előny az igen) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) (előny a kisebb) 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:
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: Elnevezés: SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
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 2019. április 11-én kiküldte az összegezést tárgyi eljárásban.
A Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő
megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, amelynek határideje tárgyi
eljárásban 2019. május 2.
A módosítást megalapozó körülmények:
Az eljárásban az értékelés alapján negyedik helyezett FORMULA Mérnökiroda Kft. (1201 Budapest
Madách utca 10.) 2019. április 17-én iratbetekintésen vett részt, amely alapján 2019. április 23-án
előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdésére tekintettel a 2. számú
felvilágosítás kérést küldte ki a kérelem alapján 2019. április 25-én.
A 2019. április 30-ig benyújtott felvilágosítás nyújtások alapján két ajánlattevő érvénytelenségét állapította
meg ajánlatkérő 2019. május 2-án az alábbiak szerint:
- Complex Diesel Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) ajánlattevő a 2019. április 30-án benyújtott
felvilágosítás nyújtás alapján módosította az ajánlatát, tekintettel arra, hogy a felvilágosítás nyújtás alapján
ajánlattevő nem az ajánlatában megajánlott 6 M26G500/5e2 modellszámú aggregátort kívánja szállítani.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő 2019. március 20. 10.00 óra volt, amely határidőig benyújtott
ajánlatára beállt ajánlattevő kötöttsége, így azzal, hogy a megajánlott 6 M26G500/5e2 modellszámú
aggregátor helyett más aggregátort kíván beépíteni ajánlattevő, megsértette az ajánlati kötöttséget, így
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

- FORMULA Mérnökiroda Kft. (1201 Budapest Madách utca 10.) ajánlattevő a 2019. április 30-án benyújtott
felvilágosítás nyújtása alapján ajánlattevő érvelése alapján bármely, a 97/68 EC Direktívának megfelelő
besorolással meg lehetett felelni az ajánlatkérő által előírt szabványnak. Ajánlatkérő azonban a 3. számú
kiegészítő tájékoztatásban Stage 3A értékű besorolás szerinti szabványnak való megfelelést írt elő, így
ajánlattevő felvilágosítás nyújtása alapján nem felel meg ennek, mivel az általa megajánlott aggregátor
besorolása Stage 2 értékű.
A megajánlott aggregátor így nem felel meg az ajánlatkérő által előírt paramétereknek, ajánlattevő ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A 2019. április 11-én kiküldött összegezésben mindkét fent nevesített ajánlattevő érvényes volt, továbbá
a Complex Diesel Kft-t (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) hirdette ki nyertesnek ajánlatkérő, így az
összegezés módosítása vált szükségessé.
Tekintettel arra, hogy az eljárás bírálata során pedig kizárólag a Complex Diesel Kft-t (1116 Budapest,
Építész utca 8-12.) kérte fel ajánlatkérő az igazolások benyújtására, és az összegezés kiküldését követően
igazolások bekérésére nem kerülhet sor, így nincs olyan érvényes ajánlattevő tárgyi eljárásban, amely
kihirdethető nyertesnek.
Továbbá az előzetes vitarendezések időigénye miatt, ha lenne is a Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel
érvényes ajánlat, a szerződés teljesítési határidejének megadott 2019. június 30. teljesíthetetlenné vált.
A fenti körülményekre tekintettel ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította 2019. május 2-án, és
az összegezést módosította.
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: 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
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: FORMULA Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80944621
Postai cím: Madách Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24836924243
Hivatalos név: Framtid Group Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61776410
Postai cím: Gellérthegy Utca 23. 4/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278985241
Hivatalos név: Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27793736
Postai cím: Hunyadi János Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742365243
Hivatalos név: Complex Diesel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51956712
Postai cím: Építész Utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13504528243
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:
2019/03/04 (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:
2019/05/15 (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

Szegedi Tudományegyetem (8845/2019)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.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: Egyetem
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: Kutatási infrastruktúra EFOP-3.6.2-16-2017-00007
Hivatkozási szám: EKR000089052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében kutatási infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése Kvantitatív adatelemző
és kiértékelő szoftverfejlesztés, online alkalmazásokkal; adatbázisok építése, a kutatás kvalitatív adatainak
rögzítésére, megjelenítésére alkalmas szoftver fejlesztése, online verzió szerinti megjelenítésben Teljesítés
szakaszai:
1. szakasz: Portál, repozitórium és discovery szoftver fejlesztés, adatbázisépítés és az ehhez szükséges 6
havi felhõ platform bérlet
2. szakasz: Az elkészült rendszer 9 havi üzemeltetése, felügyelete és a szükséges felhõ platform biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14800000 (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: Kutatási infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetés
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: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kvantitatív adatelemző és kiértékelő szoftverfejlesztés, online alkalmazásokkal; adatbázisok építése, a
kutatás kvalitatív adatainak rögzítésére, megjelenítésére alkalmas szoftver fejlesztése, online verzió szerinti
megjelenítésben
Teljesítés szakaszai:
1. szakasz: Portál, repozitórium és discovery szoftver fejlesztés, adatbázisépítés és az ehhez szükséges 6
havi felhõ platform bérlet
2. szakasz: Az elkészült rendszer 9 havi üzemeltetése, felügyelete és a szükséges felhõ platform biztosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Kliens oldali kompatibilitás (alszempontok részletesen a III.1.1) pont
"Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása" mezőben 6
2 Az elõírt 12 hónapon túl vállalt többlet jótállás (a további 48 hónap vagy azt meghaladó többlet
vállalása egységesen a maximális pontszámot kapja) 9
3 Vállalja-e a teljes funkcionalitású béta rendszer átadását az 1. szakasz 30. napján 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00007
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10 pont.
Ajánlatkérő az értékelés során 1. és 2. minőségi értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás
módszerét, a 3. esetében abszolút pontkiosztást, az ár szempont esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
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: Kutatási infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetés
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:
2019/04/30 (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: Monguz Információtechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50722257
Postai cím: Jobb Fasor 6-10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@monguz.hu
Telefon: +36 62433660
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14206003206
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: 14800000
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: Monguz Információtechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50722257
Postai cím: Jobb Fasor 6-10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14206003206
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:
2019/05/16 (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

Szegedi Tudományegyetem (8903/2019)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.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) 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
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: Tetőtéri állatház EFOP-3.6.2-16-2017-00006
Hivatkozási szám: EKR000017882019
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:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (6721
Szeged, Dóm tér 12.) részére, a Dóm téri műemlék épületegyüttes 11. szám alatti épületrészének jelenleg
beépítetlen padlástéri területén kisállat állatház helyiségeinek építési kivitelezése az építési engedélyes,
illetve kiviteli tervdokumentáció alapján.
A kivitelezéssel érintett terület nagysága: ~111m2.
A Dóm tér 10. és 12. épületrészek felől megközelíthető beépítetlen padlástere kerül beépítésre, a
tetőszerkezet átépítésével, a belső tér átalakításával.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel): - berendezési tárgyak bevédése, az
üvegfelületek védelme, a munkaterület és a munkálatok során igénybe vett közlekedési utak tisztán tartása,
- ideiglenes fóliafal készítése, - építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0
m3-es konténerbe – 22 db - építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel – 110 m3 - építési kivitelezés
~111m2 - padlástér beépítés, tetőszerkezet átépítése, belső tér átalakítása - megbontott tetőfelületek
csapadék elleni védelme - szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre – 185,5 m2 - fal-, pillér-,
oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan –
152,25 m2 - padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre - 86,91 m2 - oldalfalvakolat készítése,
kézi felhordással – 381,5 m2 - elektromos energiaellátás, villanyszerelés - gépészeti munkák.
A kivitelezési feladatok teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 4 hónap, de legkésőbb
2019. augusztus 31. napja.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77207945 (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: SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
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: HU333 A teljesítés helye: 6721 Szeged, Dóm tér 12., hrsz.: 3729 [SZTE ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Dóm téri műemlék épületegyüttes 11. szám alatti
épületrészének jelenleg beépítetlen padlástéri területe]
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (6721
Szeged, Dóm tér 12.) részére, a Dóm téri műemlék épületegyüttes 11. szám alatti épületrészének jelenleg
beépítetlen padlástéri területén kisállat állatház helyiségeinek építési kivitelezése az építési engedélyes,
illetve kiviteli tervdokumentáció alapján.
A kivitelezéssel érintett terület nagysága: ~111m2.
A Dóm tér 10. és 12. épületrészek felől megközelíthető beépítetlen padlástere kerül beépítésre, a
tetőszerkezet átépítésével, a belső tér átalakításával.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel): - berendezési tárgyak bevédése, az
üvegfelületek védelme, a munkaterület és a munkálatok során igénybe vett közlekedési utak tisztán tartása,
- ideiglenes fóliafal készítése, - építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0
m3-es konténerbe – 22 db - építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel – 110 m3 - építési kivitelezés
~111m2 - padlástér beépítés, tetőszerkezet átépítése, belső tér átalakítása - megbontott tetőfelületek
csapadék elleni védelme - szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre – 185,5 m2 - fal-, pillér-,
oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan –
152,25 m2 - padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre - 86,91 m2 - oldalfalvakolat készítése,
kézi felhordással – 381,5 m2 - elektromos energiaellátás, villanyszerelés - gépészeti munkák.
A kivitelezési feladatok teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 4 hónap, de legkésőbb
2019. augusztus 31. napja.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes 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 szempont – 1 M/2. alk.min.köv-re ajánlott szakember releváns szakmai többlettap.
(műemlék ép. felújítása vonatkozásában szerzett kivitelezői tapasztalat 0-60 hónap) 10
2 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói 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: EFOP-3.6.2-16-2017-00006 projekt
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat. Karakterkorlát miatt az értékelési szempontokat részletesen a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 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
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: 4/E/2019/SZTE Rész száma: Elnevezés: SZTE ÁOK Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézet
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:
2019/05/14 (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: Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69525937
Postai cím: Pitypang Utca 43
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@genev.hu

Telefon: +36 62474012
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62474012
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906989213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55523819
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77207945
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
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: Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69525937

Postai cím: Pitypang Utca 43
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906989213
Hivatalos név: AGRIPPA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52140545
Postai cím: Nádtető Utca 20.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23055908206
Hivatalos név: Deák Delta Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26141525
Postai cím: Tiszai Utca 12
Város: Mártély
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11397900206
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (8831/2019)
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: Orvosi eszközök beszerzése 5 részben, határozott idejű adásvételi szerződés keretében,
összesen 6 db
Hivatkozási szám: EKR001140242018
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:
Orvosi eszközök beszerzése 5 részben, határozott idejű adásvételi szerződés keretében, összesen 6 db
1.rész: Anesztéziai munkaállomás: 1 db
2.rész: Nőgyógyászati laparoszkópos tálca: 1 db
3.rész: Klinikai inkubátor: 1 db,
4.rész: Defibrillátor műtéti monitorral: 1 db
5.rész: Kétkaros mennyezeti műtőlámpa: 2 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
eszközök helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalása,
az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje a jótállási idő alatt, valamint az
használatának betanítása az Ajánlatkérő által kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével
– és 1 órás próbaüzem tartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra,
amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. Az
üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a
felek. Az oktatás elvárt óraszáma: 1 óra időtartamban, kivéve a 2.rész esetében.
Csatolni kell a megajánlott eszközök magyar nyelvű leírását. A további részletes előírásokat és elvárásokat a
műszaki leírás, specifikáció 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. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.) Az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolnia.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25415176 (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: Anesztéziai munkaállomás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33172100-7

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: Anesztéziai munkaállomás: 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
eszközök helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalása,
az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje a jótállási idő alatt, valamint az
használatának betanítása az Ajánlatkérő által kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével
– és 1 órás próbaüzem tartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra,
amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. Az
üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a
felek. Az oktatás elvárt óraszáma: 1 óra időtartamban.
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. Központi fék mind a négy kerék egyidejű fékezésére, állapotjelzéssel
(igen/nem) előny a megléte! (igen=10 pont, nem= 0 pont) 5
2 2. Minden keréken kábelelhárító (szabadon tolható a készülék) (igen/nem) előny a megléte!
(igen=10 pont, nem= 0 pont) 5
3 3. Független levegő és O2 adagolási lehetőség (igen/nem) előny a megléte! (igen=10 pont, nem=
0 pont) 5
4 4. Kiegészítő touchpad vezérlés és USB egértámogatás (igen/nem) előny a megléte! (igen=10
pont, nem= 0 pont) 5
5 5. Független, biztonsági friss gáz adagoló rendszer, (O2, sűrített levegő) (igen/nem) előny a
megléte! (igen=10 pont, nem= 0 pont) 10
6 6. Fűtött pácienskör, igény szerint kikapcsolható fűtéssel, páracsapdával (igen/nem) előny a
megléte! (igen=10 pont, nem= 0 pont) 5
7 7. Spirometriás hurokgörbék (PV, FV, PF) (igen/nem) előny a megléte! (igen=10 pont, nem= 0
pont 5
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:
II.2.1)
Elnevezés: Nőgyógyászati laparoszkópos tálca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33169300-5

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: Nőgyógyászati laparoszkópos tálca: 1 db
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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. ajánlati ár (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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek., valamint a Kbt.
76. § (5) bek. alapján választotta, mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, műszaki leírásban konkrétan
meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Klinikai inkubátor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33180000-5

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: Klinikai inkubátor: 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
eszközök helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalása,
az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje a jótállási idő alatt, valamint az
használatának betanítása az Ajánlatkérő által kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével
– és 1 órás próbaüzem tartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra,
amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. Az
üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a
felek. Az oktatás elvárt óraszáma: 1 óra időtartamban. 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. A levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik (a
buratéri hőmérséklet stabilizálására hossszú beavatkozás esetén) (igen/nem) (igen=10 pont, nem= 0
pont) 10

2 2. Buratéri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal (igen/nem) (igen=10 pont, nem=
0 pont) 5
3 3. Fekvőfelület dönthetősége a buratéren kivülről állítható (igen/nem) (igen=10 pont, nem= 0
pont) 5
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:
II.2.1)
Elnevezés: Defibrillátor műtéti monitorral
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182100-0

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: Defibrillátor műtéti monitorral: 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
eszközök helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalása,
az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje a jótállási idő alatt, valamint az
használatának betanítása az Ajánlatkérő által kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével
– és 1 órás próbaüzem tartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra,
amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. Az
üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a
felek. Az oktatás elvárt óraszáma: 1 óra időtartamban. 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. Ütésenként leadható maximális energia, (min.270J-max.360J,) Kérjük
megadni! előny a több! (270J-299J=0 pont, 300J-359J= 5 pont, 360J=10 pont) 5
2 2. Töltési idő 200J-ra új, teljesen feltöltött akkumulátor esetén max. 6 mp Kérjük megadni! (előny a
kevesebb!) (6 mp-3,01=0 pont, 3 mp és alatta =10 pont) 5
3 3. Pacemaker frekvencia tartomány min.40-170 ppm között Kérjük megadni! (előny a magasabb
felső érték!) (170 ppm vagy alatta=0 pont, 171 ppm-199 ppm=5 pont, 200 ppm vagy felette=10
pont) 5
4 4. Külső lapátok integrált gyermek lapátokkal együtt tárolhatók a készüléken (igen/nem) (igen=10
pont, nem= 0 pont) 5
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:
II.2.1)
Elnevezés: Kétkaros mennyezeti műtőlámpa
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33167000-8

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: Kétkaros mennyezeti műtőlámpa: 2 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt
eszközök helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalása,
az üzembehelyezést követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje a jótállási idő alatt, valamint az
használatának betanítása az Ajánlatkérő által kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével
– és 1 órás próbaüzem tartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra,
amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. Az
üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a
felek. Az oktatás elvárt óraszáma: 1 óra időtartamban. 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. Meghibásodás esetén a LED izzók egyenként cserélhetők (igen/nem)
(igen=10 pont, nem= 0 pont 5
2 2. Min. 4” érintőképernyős (nem fóliatasztatúrás és/vagy nyomógombos) vezérlőpanel a
lámpafejen vagy a lámpafej mellett (igen/nem) (igen=10 pont, nem= 0 pont) 10
3 3. Változtatható színhőmérséklet min. 3800-4700K Kérjük megadni! (Előny a szélesebb
tartomány!) (ha a különbség: 900-1400K=0 pont,1401-2000K=5 pont, 2001 és ettől nagyobb érték=
10 pont) 5
4 4. LED élettartam min.50.000 óra Kérjük megadni!(előny a több!) (50.000 óra=0 pont,
50.001-59.999 óra=5 pont, 60.000 óra vagy ettől nagyobb érték =10 pont) 5
5 5. Fogyasztás max. 150 W Kérjük megadni! (előny a kevesebb!) (150W-101W=0 pont,
100W-81W= 5 pont, 80W vagy ettől kisebb érték = 10 pont) 5
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:
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: Anesztéziai munkaállomás
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:
2019/05/08 (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: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
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: 9842500
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: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nőgyógyászati laparoszkópos tálca
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:
2019/05/08 (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: EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22646703
Postai cím: Bartók Béla Út 113/B.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: info@emd.hu
Telefon: +36 52486034
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52486034
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11557379209
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: 4627773
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: EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22646703
Postai cím: Bartók Béla Út 113/B.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11557379209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Klinikai inkubátor
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:
2019/04/24 (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: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12894822
Postai cím: Szent László út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: henrik.krikus@draeger.com
Telefon: +36 309968605
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12885001
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601134241
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: 1980000
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: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12894822
Postai cím: Szent László út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601134241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Defibrillátor műtéti monitorral
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:
2019/04/24 (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: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12215531

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
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: 1724903
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: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Kétkaros mennyezeti műtőlámpa
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:
2019/05/08 (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: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
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: 7240000
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: 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: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12894822
Postai cím: Szent László út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601134241
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
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:
2019/01/28 (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:
2019/05/14 (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

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (6418/2019)
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: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67295874
Postai cím: Petőfi S. Utca 1/C.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldos Zoltán
Telefon: +36 943112407023
E-mail: zsoldosz@vas.police.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) 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
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: Konyha felújítás
Hivatkozási szám: EKR000812302018
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 konyhai berendezések, a villamos hálózat, fal- és padlóburkolatok, valamint a gépészeti alapszerelések
cserére, felújításra szorulnak:
A külső és belső nyílászárók, fal- és padlóburkolatok cseréje, a teljes padozat felbontásával.
A víz- és csatornavezetékek kibontása, új vezetékhálózat építése, az elavult konyhai berendezések,
hűtőkamrák cseréje és új zsírfogó berendezés telepítése, új konyha szellőzés kiépítése.
A teljes villamos hálózat felújítása, a falon kívüli vezetékek bontása, új, falba süllyesztett elektromos hálózat
és világítás kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 141575853 (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: Vas MRFK konyhájának teljes 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: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Söptei út 85.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A konyhai berendezések, a villamos hálózat, fal- és padlóburkolatok, valamint a gépészeti alapszerelések
cserére, felújításra szorulnak:
A külső és belső nyílászárók (120 m2), fal- és padlóburkolatok cseréje (1000 m2), a teljes padozat
felbontásával.
A víz- és csatornavezetékek kibontása, új vezetékhálózat építése (650 fm), az elavult konyhai
berendezések, hűtőkamrák cseréje és új zsírfogó berendezés telepítése, új konyha szellőzés kiépítése.
A teljes villamos hálózat felújítása, a falon kívüli vezetékek bontása, új, falba süllyesztett elektromos hálózat
és világítás kiépítése (2800 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 Teljesítés ideje naptári napban (a munkaterület átadását követő napok
száma a teljes átadásig) 20
2 Jótállási idő hónapban 10
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
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: Vas MRFK konyhájának teljes 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:
2019/04/04 (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: Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12960150
Postai cím: Mátyás K. Utca 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@vasitandem.hu
Telefon: +36 302987805
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503775218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 141744811
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 141575853
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: Épületgépészet,
épületvillamosság, konyhatechnológia.
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: TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83016431
Postai cím: Pohl-tó Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@tempoep.hu
Telefon: +36 94509375
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 146400946 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: Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12960150
Postai cím: Mátyás K. Utca 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503775218
Hivatalos név: TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83016431
Postai cím: Pohl-tó Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772218
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:
2019/01/15 (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:
2019/05/17 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (8989/2019)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dózsa György Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000422592019
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 TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében „A Debreceni Dózsa György
Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
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:
07074 / 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:

2019/05/20
Helyesen:
2019/06/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (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: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (8996/2019)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új óvoda építése a Tócóvölgyben
Hivatkozási szám: EKR000334332019
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:
A TOP 6.2.1.-15-DE1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében Új óvoda építése a
Tócóvölgyben.
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:
05669 / 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:

2019/05/21
Helyesen:
2019/06/04
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/05/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (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: 2019/05/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (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

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8958/2019)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakások felújítása 2019. II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000514532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati lakások felújítása 2019. II. ütem
2 részajánlattételi lehetőséggel 1.rész (5db lakás) és 2. rész (5db lakás)
1.rész
1.lakás:1101 Bp., Csilla utca 4.b. III. em. 705. 38 m2
2.lakás:1101 Bp., Csilla utca 9.a. II. em. 491. 29 m2
3.lakás:1101 Bp., Csilla utca 10.a. I. em. 426. 36 m2
4.lakás:1101 Bp., Csilla utca 10.c. I.em. 459. 35 m2
5.lakás:1101 Bp., Salgótarjáni utca 47.b. II. em. 392. 39 m2
2.rész
1.lakás:1103 Bp., Alkér utca 13. fszt. 4. 31 m2
2.lakás:1105 Bp., Bolgár utca 10. fszt. 10. 23 m2
3.lakás:1105 Bp., Gergely utca 6. fszt. 4. 28 m2
4.lakás:1103 Bp., Gergely utca 38. fszt. 15. 25 m2
5.lakás:1103 Bp., Szlávy utca 37. fszt. 1/a. 34 m2
Felújítandó terület nagysága összesen: 318 m2
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:
07673 / 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:
2019/05/17
Helyesen:
2019/05/22
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: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról rendelkezett. A
közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi
határidőt meghosszabbította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (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

Komárom Város Önkormányzata (8868/2019)
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: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73674047
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus Hőellátó Rendszer Kiépítése Komáromban
Hivatkozási szám: EKR000151902019
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:
Vállalkozási szerződés a „Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban (TOP-3.2.2-15KO1-2016-00002) – kútfúrás” kivitelezésére ME
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:
/ (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 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:

1450 m mély termálkút fúrása 35800/1204-13/2018.ált. vízjogi létesítési engedély és a kiadott kiviteli
tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Terület előkészítés 9100 m2
- Kezdőcső (fúrás, elhelyezés, cementezés) 55 m
- Alapozás és fúrási terület kialakítása 3700 m2
- Fúrás 17-1/2” átmérő 595 m
- Fúrás 12-1/4” átmérő 450 m
- Fúrás 8-1/2” átmérő 350 m
- Szelvényezés 17-1/2” szakasz 595 m
- Szelvényezés 12-1/4” szakasz 450 m
- Szelvényezés 8-1/2” szakasz 350 m
- 13-3/8” béléscső és szerelvények 650 m
- 9-5/8” béléscső és szerelvények 500 m
- 7” béléscső és szerelvények 60 m
- 7” perforált béléscső 360 m
- Csőfej 1 szerelvény
- Béléscső elhelyezés 13-3/8” 650 m
- Béléscső elhelyezés 9-5/8” 500 m
- Béléscső elhelyezés 7” 350 m
- Iszapszervíz 24 nap
- Cementezés 13-3/8 50 m3
- Cementezés 9-5/8 19 m3
- Furadék elszállítás és elhelyezés 154 m3
- Fúrási víz biztosítás 350 m3
- Kompresszorozás vagy próbaszivattyúzás, kútteszt 72 óra
- Rekultiváció 9100 m2
- Vízföldtani napló és másolatok elkészítése 5 példány
- Befejező jelentés elkészítése 1 példány
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek
tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházásnak
minősül.
Helyesen:
1450 m mély termálkút fúrása 35800/1204-13/2018.ált. vízjogi létesítési engedély és a kiadott kiviteli
tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Terület előkészítés 9100 m2
- Kezdőcső (fúrás, elhelyezés, cementezés) 55 m
- Alapozás és fúrási terület kialakítása 3700 m2
- Fúrás 17-1/2” átmérő 595 m
- Fúrás 12-1/4” átmérő 450 m
- Fúrás 8-1/2” átmérő 350 m
- Szelvényezés 17-1/2” szakasz 595 m
- Szelvényezés 12-1/4” szakasz 450 m
- Szelvényezés 8-1/2” szakasz 350 m
- 13-3/8” béléscső és szerelvények 650 m
- 9-5/8” béléscső és szerelvények 500 m
- 7” béléscső és szerelvények 360 m
- 7” perforált béléscső 60 m
- Csőfej 1 szerelvény
- Béléscső elhelyezés 13-3/8” 650 m
- Béléscső elhelyezés 9-5/8” 500 m
- Béléscső elhelyezés 7” 350 m
- Iszapszervíz 24 nap
- Cementezés 13-3/8 50 m3
- Cementezés 9-5/8 19 m3
- Furadék elszállítás és elhelyezés 154 m3
- Fúrási víz biztosítás 350 m3
- Kompresszorozás vagy próbaszivattyúzás, kútteszt 72 óra
- Rekultiváció 9100 m2

- Vízföldtani napló és másolatok elkészítése 5 példány
- Befejező jelentés elkészítése 1 példány
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek
tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházásnak
minősül.
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: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/24 (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: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/24 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (8886/2019)
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: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK00614
Postai cím: Petőfi Sándor utca 1.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Telefon: +36 84540269
E-mail: munkacsoport@bfterseg.hu
Fax: +36 84540270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonfoldvarterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): .
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: I. ellátási szintű egészségügyi laboratórium folyamatos működtetése szolgáltatási
szerződés keretében
Hivatkozási szám: HKT-013/2016.
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
I. ellátási szintű egészségügyi laboratórium folyamatos működtetése szolgáltatási szerződés keretében
Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Az egészségügyi laboratórium helyszínén: Balatonföldvár,
Szabadság tér 1., továbbá a kistérség
orvosi rendelőiben, az alábbi településeken: Balatonszárszó, Balatonszemes, Kőröshegy,
Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse,Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonföldvári Kistérséghez tartozó 13 település részére laboratóriumi (vér, vizelet, széklet) vizsgálatok
nyújtása a szerződéskötéstől a felhívás 12. pontjában jelzett időpontig, megközelítőleg 9.370.000 pont/év
értékben, melyből a degressziómentes finanszírozás megközelítőleg 3.419.000 finanszírozási pont/év.
Az analitikai munkához szükséges helyiséget Balatonföldvár Város Önkormányzata, a jogszabály szerinti
feladatok ellátásához szükséges készülékeket a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja
térítésmentesen.
A szakmai és személyi feltételek biztosítása az ajánlattevő feladata.

A kistérséghez tartozó 13 településen a mintákat le kell venni, azokat a balatonföldvári székhelyű laborba
szállítani, a vizsgálatokat elvégezni. Ehhez asszisztenst, minták szakszerű tárolására, továbbítására
alkalmas eszközt az ajánlattevőnek biztosítani kell.
ADATA rendszer működtetése kötelezően az Ajánlattevő feladata.
A vérvétel, vérszállítás ellátása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Az ellátandó népesség száma: A Balatonföldvári Kistérségben 2015. január 1-i adatok szerint 12.302 fő
állandó lakosság volt. A mennyiség a népesség számának alakulásával változhat (+/5 %).
Szakmai feltétel rendszer: A laborépületet Balatonföldvár Város Önkormányzata biztosítja. A
labor működtetését a 60/2003 (X.20) EszCsM rendelet szerinti I. ellátási szintű labor szakmai
minimumfeltételeinek megfelelő létszámú és szakképesítéssel rendelkező humán erőforrás biztosításával,
munkanapokon 7:00-től 15:00-ig történő folyamatos Balatonföldvár helyszíni rendelkezésre állással kell
megoldani.
A vérvétel biztosítását ajánlattevőnek a kistérség orvosi rendelőiben kell elvégeznie, az alábbiak szerint:
Munkanapokon naponta 78 óra között lebonyolítja a vérvételeket Balatonföldváron, Balatonszárszón,
Balatonszemesen és Kőröshegyen.
A kistérség többi településén (Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes,
Szántód, Szólád, Teleki) hétfő, szerda és pénteki napokon 7:00 9:00 óráig bonyolítja a vérvételeket.
A vérvételhez a szakképzet személyzetet, gépjárművet ajánlattevőnek kell biztosítania.
(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: 2016/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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:
5228 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Szolgáltatási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/18 (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: Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
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: 63800000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

85145000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Az egészségügyi laboratórium helyszínén:
Balatonföldvár, Szabadság tér 1., továbbá a kistérség orvosi rendelőiben, az alábbi településeken:
Balatonszárszó, Balatonszemes, Kőröshegy, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse,
Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonföldvári Kistérséghez tartozó 13 település részére laboratóriumi (vér, vizelet, széklet) vizsgálatok
nyújtása a szerződéskötéstől a felhívás 12. pontjában jelzett időpontig, megközelítőleg 9.370.000 pont/év
értékben, melyből a degressziómentes finanszírozás megközelítőleg 3.419.000 finanszírozási pont/év.
Az analitikai munkához szükséges helyiséget Balatonföldvár Város Önkormányzata, a jogszabály szerinti
feladatok ellátásához szükséges készülékeket a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja
térítésmentesen.
A szakmai és személyi feltételek biztosítása az ajánlattevő feladata.
A kistérséghez tartozó 13 településen a mintákat le kell venni, azokat a balatonföldvári székhelyű laborba
szállítani, a vizsgálatokat elvégezni. Ehhez asszisztenst, minták szakszerű tárolására, továbbítására
alkalmas eszközt az ajánlattevőnek biztosítani kell.
ADATA rendszer működtetése kötelezően az Ajánlattevő feladata.
A vérvétel, vérszállítás ellátása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Az ellátandó népesség száma: A Balatonföldvári Kistérségben 2015. január 1-i adatok szerint 12.302 fő
állandó lakosság volt. A mennyiség a népesség számának alakulásával változhat (+/5 %).
Szakmai feltétel rendszer: A laborépületet Balatonföldvár Város Önkormányzata biztosítja. A
labor működtetését a 60/2003 (X.20) EszCsM rendelet szerinti I. ellátási szintű labor szakmai
minimumfeltételeinek megfelelő létszámú és szakképesítéssel rendelkező humán erőforrás biztosításával,
munkanapokon 7:00-től 15:00-ig történő folyamatos Balatonföldvár helyszíni rendelkezésre állással kell
megoldani.
A vérvétel biztosítását ajánlattevőnek a kistérség orvosi rendelőiben kell elvégeznie, az alábbiak szerint:
Munkanapokon naponta 78 óra között lebonyolítja a vérvételeket Balatonföldváron, Balatonszárszón,
Balatonszemesen és Kőröshegyen.
A kistérség többi településén (Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes,
Szántód, Szólád, Teleki) hétfő, szerda és pénteki napokon 7:00 9:00 óráig bonyolítja a vérvételeket.
A vérvételhez a szakképzet személyzetet, gépjárművet ajánlattevőnek kell biztosítania.
(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: 2016/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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: 68107568
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Páciens Egészségügyi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Balatonföldvár

NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
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: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Havi szolgáltatási díj megemelése 3,0 %-kal, valamint ezen felül éves szinten további 416.000 Ft
összeggel, amely havi 34.667 Ft/hó.
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 éves ágazati infláció mértéke 3,0 %, továbbá ezen felül a
minimálbérek és járulékok emelkedése.
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: 63800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68107568 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Balmazújváros Város Önkormányzata (7651/2019)
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: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52580100
E-mail: polgarmester@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása”
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:
A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása
Balmazújvároson
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060
Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060
Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek
biztosítása mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az
élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen pályázati konstrukció keretében tervezett

infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a lakhatási feltételek javítása,
a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett,
a település lakóövezeti, városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület,
minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás kerül felújításra. A meglévő lakóépületek
energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület összességében „CC”
korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben
kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók
nem gondozták bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek
mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes
hőszigetelő burok készül. Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs
gázkazán készül, radiátoros hőleadással thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba
helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A lakószobák és konyhák falaiba helyiség
hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel az épület jelenleg nem teljesen
akadálymentes. Ez a padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint
pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges
(burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő
elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módszerrel újra vízszigetelendő. A melléképület fedése
cserélendő, azbeszt pala megsemmisítendő. Melléképület kívül-belül festendő.
(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: 8 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: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13907 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt
keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (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: OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
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: 100.424.810,- Ft
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:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060
Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060
Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek
biztosítása mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az
élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen pályázati konstrukció keretében tervezett
infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a lakhatási feltételek javítása,
a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett,
a település lakóövezeti, városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület,
minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás kerül felújításra. A meglévő lakóépületek
energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület összességében „CC”
korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben
kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók
nem gondozták bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek
mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes
hőszigetelő burok készül. Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs
gázkazán készül, radiátoros hőleadással thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba
helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A lakószobák és konyhák falaiba helyiség
hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel az épület jelenleg nem teljesen
akadálymentes. Ez a padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint
pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges
(burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő
elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módszerrel újra vízszigetelendő. A melléképület fedése
cserélendő, azbeszt pala megsemmisítendő. Melléképület kívül-belül festendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 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: 100.424.810,- Ft
Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
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: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződő Felek a közöttük a fentiek szerint létrejött vállalkozási szerződés VII. fejezet 1. pontjának
alábbi részét közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik:
„1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadásátvételétől számított 8 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi
rendelkezés lép:
„1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadásátvételétől számított 10 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Szerződő Felek a közöttük a fentiek szerint létrejött vállalkozási szerződés VIII. fejezet 1. pontjának
alábbi részét közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik:
„1. A munkaterületet Megrendelő a vállalkozási szerződés hatálybalépésének napját követő
legkésőbb 10 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi
rendelkezés lép:
„1. A munkaterületet Megrendelő a vállalkozási szerződés hatálybalépésének napját követő
legkésőbb 30 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába.”
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: Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről történt
értesülését követően a szerződésszerű teljesítés érdekében a műszaki tartalomban meghatározott
utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók és fotovoltaikus napelemes rendszer beszerzését
kezdeményezte. A gyártók, forgalmazók irányából, vagy nem is érkezett válasz a megkeresésekre
vagy a leterheltségre, túlterheltségre, valamint a piaci viszonyok nagymértékű változására
hivatkozva a műszaki leírásban rögzített és ennek megfelelően a teljesítéshez nélkülözhetetlen
termékek szállítására kizárólag vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt követő
időpontokra vállaltak kötelezettséget.
A 2019. február hóban megküldött ajánlatok alapján Vállalkozó arra az egyértelmű és az ajánlattétel
időpontjában előre nem látható következtetésre jutott, hogy a műszaki leírásban foglalt termékek
szállítása és ebből következően a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése a
vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőn belül nem lehetséges. Ezzel ellentétben az
ajánlattételi időszakban a gyártók, forgalmazók irányából a kiírás szerinti határidőt tarható leszállítási
határidők kerültek visszaigazolásra.

Megrendelő a Vállalkozó által az utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók beszerzése
vonatkozásában rendelkezésre bocsátott beszállítói nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította,
hogy a Vállalkozót a GREDA GOLD Kft., mint beszállító az alábbiakról tájékoztatta:
- A rendelt 75/240; 90/240; 100/240 méretű, utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók
vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. május végéig tudják vállalni.
Vállalkozó ezen megkereséssel egyidejűleg az S&BB Dekor Kft., mint beszállító felé is
megkereséssel élt, melynek keretében az alábbi visszajelzést kapta:
- A rendelt 75/240; 90/240; 100/240 méretű, utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók
vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. június 30 napjáig tudjuk vállalni.
Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőre figyelemmel a Migipsz
Kft. mint beszállítótól is kért ajánlatot a beltéri ajtók tekintetében, amelyre az alábbi választ kapta:
- A rendelt 75/240; 90/240; 100/240 méretű, utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók
vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. július 10. tudjuk vállalni.
Mindezeken túlmenően Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki dokumentációban meghatározott
paraméterekkel rendelkező fotovoltaikus napelemes rendszer beszerzése vonatkozásában
rendelkezésre bocsátott beszállítói nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy a
Vállalkozót a Traditional Solutions Kft., mint beszállító az alábbiakról tájékoztatta:
- A rendelt GreenSys Electric 1kWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes rendszer vonatkozásában
a szállítási határidőt: 2019. május hó 30 napjáig tudják vállalni.
Vállalkozó ezen megkereséssel egyidejűleg az SZAKOPLUSZ Kft., mint beszállító felé is
megkereséssel élt, melynek keretében az alábbi visszajelzést kapta:
- A rendelt GreenSys Electric 1kWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes rendszer vonatkozásában
a szállítási határidőt: 2019. június hó végéig tudják vállalni.
Vállalkozó a MIEN INVEST Zrt., mint beszállítótól is kért ajánlatot a fotovoltaikus napelemes
rendszer tekintetében, amelyre az alábbi választ kapta:
- A rendelt GreenSys Electric 1kWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes rendszer vonatkozásában
a szállítási határidőt: 2019. július 01. tudják vállalni.
Mindezen körülményekre tekintettel Szerződő Felek megállapítják, hogy szükséges a vállalkozási
szerződés teljesítési határidejének 2 hónappal történő meghosszabbítása.
Szerződő Felek továbbá rögzíteni kívánják azt is, hogy a felmerült akadályok előre nem voltak
láthatóak, illetve Felek a Vállalkozó megrendeléseinek eredményeképpen szembesülhettek a
fotovoltaikus napelemes rendszerek beszerzését illetően országosan fellépő készlethiánnyal,
illetve az azok iránti kereslet extrém módon történt megnövekedéssel. Felek rögzítik továbbá, hogy
a műszaki leírásban szereplő beltéri ajtók egyedi készítésűek, azok kereskedelmi forgalomban
csak és kizárólag egyedi megrendelés alapján kaphatóak, azonban a gyártási folyamat időigénye,
valamint a gyártók kapacitáshiánya miatt azok beszerzése a Felek érdekkörén kívül eső okok miatt a
Vállalkozási szerződésben megjelölt teljesítési határidőn túl lehetséges.
Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben meghatározott 10 munkanapon
belül a munkaterületen megjelenni nem tudott, így Megrendelő a munkaterületet a vállalkozási
szerződés hatálybalépésének napját követő 30 munkanapon belül adta a Vállalkozó birtokába.
A fenti körülmények alapján a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges teljesítési
véghatáridejének 2 hónappal történő meghosszabbítása.
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
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: 100.424.810,- Ft Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100.424.810,- Ft Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/05/17 (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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (8575/2019)
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: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András ügyvezető
Telefon: +36 36515250
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36515251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése,
és a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra”
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:
„Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése, és a TOP-6.2.1-15EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Pozsonyi utca, 8999/22 hrsz.;3300 Eger, Kertész út
100. Hrsz: 6350.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése
Tervezett létesítmény: 4 csoportos óvoda.
A tervezési programnak megfelelően az óvoda földszintes kialakítással tervezett, szabadon álló telepítéssel.
A telek teljes körbekerítést kap két kapubejáró létesítésével, az egyik személybejáró ez az óvoda
főbejárata (Ifjúság u. felől), a másik gk. bejárattal rendelkező gazdasági kapu (Pozsonyi u. felől), ezen
kapubejáratokhoz kapcsolódik az épület két bejárata. Az „L” alakú földszintes épület két részre tagolódik,

a fő épülettömeg - a főbejárattól északra - az óvodai funkciókat (foglalkoztatók, irodák) tartalmazza, az
oldalszárny - a főbejárattól délre - a gazdasági blokk. Az épület fő közlekedési rendszere egyértelmű
irányokat jelöl ki egy központi közlekedőtérrel, e közlekedő bejárattól északra eső részére fűződnek fel az
utcai oldalon a testületi irodák, az udvari oldal felé az óvodai terek, a déli oldalon a tornaszoba, szertárak, és
egyéni foglalkoztató, szülői fogadó helyiségcsoportok, a közlekedő végében a gazdasági blokk kapcsolódási
pontjával. A bejárat egy nagyméretű szélfogóba nyílik, itt lehetőség van a babakocsik tárolására és innen
nyílóan érhetők el a szülői kétnemű WC-k, melyből a női akadálymentes WC-ként tervezett.
A közlekedő tér bővületeként tervezettek az öltözők, melyekből a párosított (2x2 db), összenyitható
csoportszobák és a szoba-páronként kialakított gyermek vizesblokkok nyílnak, az öltözőkből közvetlen
kijárási lehetőség biztosított az udvar felé. Minden csoportszobához saját fedett teraszrész tervezett, mely
közvetlenül elérhető a foglalkoztatókból és közvetve az öltözők felől.
A csoportszobai épületrészek és a teraszok egy zárt átriumszerű teret hoznak létre minden csoporthoz
vizuálisan kapcsolódva privát kis kertrészként.
A gazdasági terület felé vezető szakaszon - távolodva a fő funkciótól - kerültek elhelyezésre az egyre
alárendeltebb helyiségek, ezen szakasz első felében a tornaszoba tervezett, mely épülettömegként jelenik
meg a bejárati hangsúly elemeként, illetve az udvari oldalon egy többfunkciós térként is használható,
összenyitható egyéni foglalkoztató és szülői fogadó-tárgyaló helyiség.
A fenti közlekedő végéhez kapcsolódik a gazdasági középfolyosó, ami kivezet a gazdasági udvar felé. A
gazdasági blokk egy melegítő konyha - üzemet, kétnemű személyzeti öltözőblokkot, személyzeti étkezőt,
mosó helyiségeket és egyéb technikai helyiségeket tartalmaz. Külső térből nyílóan az épületbe integráltan
további kiszolgáló funkciók tervezettek (hulladéktároló, kerti eszköz tároló, kerti WC).
Az intézmény mértékadó, méretezési létszáma: 4 x 26 gyermek, 13 női dolgozó, 8 férfi/tanuló.
Az óvoda komplex módon akadálymentesített.
2. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése
A tervezett létesítmény Eger egyik régi, hagyományosan zártsorú beépítésű utcájában, jellemzően
családi házas környezetben épül, bár a tervezéssel érintett telek jelenleg is szabadon állóan beépített. Az
önkormányzat a hajléktalan ellátás átszervezését tervezi, emiatt lehetővé válik, hogy a telekre 4 csoportos
óvoda épüljön. Az épület fő megközelítési irányát a Kertész útról terveztük.
A kétszintes épületrészben helyeztük el az igazgatáshoz kapcsolódó helyiségeket, az öltözőket (10,
illetve 14 főre méretezve), a tálalókonyhát és az egyéb kiszolgáló-funkciójú helyiségeket (mosó-vasaló
helyiség, raktár, takarító helyiség, karbantartó stb.), a vizesblokkokat szintenként, az egyéni foglalkoztató-,
a logopédiai és óvodapszichológusi szobákat. Ez a létesítmény a belvárosi óvodák székhelye, így az itt
nyújtott óvodapszichológusi és logopédiai szolgáltatás nem csupán az idejáró gyermekekre terjed ki, hanem
más óvodákba járó gyerekeket is hoznak ide a szülők.
Az óvoda normál óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítását oly módon terveztük, hogy minden olyan
helyiség, ahova a gyermekek, a velük való speciális foglalkozás miatt el kell, hogy jussanak, a földszinten
kapott elhelyezést, illetve, ha mozgássérült szülő kíséri, együtt, akadálymentesen meg tudják közelíteni
azokat. A kiszolgáló rész kivételével az egész földszint akadálymentes kialakítású.
A földszintes, hátra nyúló részben helyeztük el a csoportszobákat a hozzájuk tartozó öltözőkkel és
vizesblokkokkal, két-két foglalkoztatót összefogva. A két, szomszédos csoportszoba viszonylag nagy
felületen összenyitható, így közös rendezvények megtartása is lehetséges. A gyermek vizesblokkot a két
csoport számára közösen alakítottuk ki, de a teljes létszámra méretezve. A nemenként elkülönített gyermek
WC-k közt kapott helyet a felnőtt vizesblokk, ahol egy magasított tálcával kialakított zuhanyt is elhelyeztünk.
Az öltözőrész a végigfutó közlekedő bővületeként lett kialakítva, csak az öltözőszekrények adnak vizuális
lehatárolást, de a forgalmat mégsem zavarják az öltözködő gyermekek.
A két óvodai blokk közé került az épület másik, Tittel Pál utca felőli bejárata, ebből az előtérből jobbra
és balra megközelíthetők a csoportszobák, innen nyílik a tornaszoba a szertárral, és itt van a két udvari
kijárat is. Ebből az előtérből nyílik az úgynevezett „udvari WC” is, hogy sürgős esetekben a gyerekeknek
ne kelljen a csoport szoba előtti vizesblokkig elmenniük. A Tittel Pál úti bejáratot és annak környezetét
a területen lévő legszebb platán fához, mint a teret uraló táj-elemhez szerveztük. Eköré a fa köré hajlik
enyhén az épület, és lép át a szerkezeti rendszere a lakótelep koordináta rendszerébe. Erre a kis térre néz
a csoportszobák előtti közlekedő folyosó minden ablaka, melyek közül némelyik a felnőtt méretrendhez,
némelyik a gyermekekéhez igazodik. A tér forró, napsütéses délutánokon árnyékos, kellemes klímájú,
játszóhellyé alakítható.
A csoportszobák előtt teraszok húzódnak, melyekhez kétcsoportonként gumiburkolatú játszótér egy
ügyességi játékkal, homokozó, babaház és padok tartoznak. Ezek a teraszok déli és délkeleti tájolásúak,
ezért az esővédelmükre kialakított, acélszerkezetű polikarbonát előtetők árnyékolhatók.
Az épület tömegalakítása a telepítési kötöttségek miatt elég összetett, részben lapostetős, részben
alacsony hajlásszögű, fémlemezfedésű magastetős kialakítású. A fordított rétegrendű tető az irodai szárny
homlokzata előtt extenzív zöldtető, hogy az erre néző irodák ablakaiból kellemesebb látványt nyújtson, nem

utolsó sorban kihasználva ennek nagyon kedvező klimatikus hatását is. A konyha feletti lapos tető részben
extenzív zöldtető, részben járható tető, így az itt dolgozóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy percre a
platán „lombja közt” megpihenhessenek.
A beépítésnél alapvető szempont volt a meglévő, értékes faállomány lehetőség szerinti megtartása, illetve
általa az óvoda használati minőségének emelése.
Az óvoda részben emeletes, de jellemzően egy szintes, lapostetős kialakítású épület, ahol az emeletes rész
és a tornaszoba alacsony hajlásszögű fémlemez fedésű elemek.
(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: Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű
üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében
a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után
használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben
foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat
módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a
fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4
947 703 forinttal megemelkedett.
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-6.2.1-15-EG1-2016-00001, TOP-6.2.1-15EG1-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10180 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002
Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra
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: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
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: 380298897

Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45214100-1

További tárgyak:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése
A tervezett létesítmény Eger egyik régi, hagyományosan zártsorú beépítésű utcájában, jellemzően
családi házas környezetben épül, bár a tervezéssel érintett telek jelenleg is szabadon állóan beépített. Az
önkormányzat a hajléktalan ellátás átszervezését tervezi, emiatt lehetővé válik, hogy a telekre 4 csoportos
óvoda épüljön. Az épület fő megközelítési irányát a Kertész útról terveztük.
A kétszintes épületrészben helyeztük el az igazgatáshoz kapcsolódó helyiségeket, az öltözőket (10,
illetve 14 főre méretezve), a tálalókonyhát és az egyéb kiszolgáló-funkciójú helyiségeket (mosó-vasaló
helyiség, raktár, takarító helyiség, karbantartó stb.), a vizesblokkokat szintenként, az egyéni foglalkoztató-,
a logopédiai és óvodapszichológusi szobákat. Ez a létesítmény a belvárosi óvodák székhelye, így az itt
nyújtott óvodapszichológusi és logopédiai szolgáltatás nem csupán az idejáró gyermekekre terjed ki, hanem
más óvodákba járó gyerekeket is hoznak ide a szülők.
Az óvoda normál óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítását oly módon terveztük, hogy minden olyan
helyiség, ahova a gyermekek, a velük való speciális foglalkozás miatt el kell, hogy jussanak, a földszinten
kapott elhelyezést, illetve, ha mozgássérült szülő kíséri, együtt, akadálymentesen meg tudják közelíteni
azokat. A kiszolgáló rész kivételével az egész földszint akadálymentes kialakítású.
A földszintes, hátra nyúló részben helyeztük el a csoportszobákat a hozzájuk tartozó öltözőkkel és
vizesblokkokkal, két-két foglalkoztatót összefogva. A két, szomszédos csoportszoba viszonylag nagy
felületen összenyitható, így közös rendezvények megtartása is lehetséges. A gyermek vizesblokkot a két
csoport számára közösen alakítottuk ki, de a teljes létszámra méretezve. A nemenként elkülönített gyermek
WC-k közt kapott helyet a felnőtt vizesblokk, ahol egy magasított tálcával kialakított zuhanyt is elhelyeztünk.
Az öltözőrész a végigfutó közlekedő bővületeként lett kialakítva, csak az öltözőszekrények adnak vizuális
lehatárolást, de a forgalmat mégsem zavarják az öltözködő gyermekek.
A két óvodai blokk közé került az épület másik, Tittel Pál utca felőli bejárata, ebből az előtérből jobbra
és balra megközelíthetők a csoportszobák, innen nyílik a tornaszoba a szertárral, és itt van a két udvari
kijárat is. Ebből az előtérből nyílik az úgynevezett „udvari WC” is, hogy sürgős esetekben a gyerekeknek
ne kelljen a csoport szoba előtti vizesblokkig elmenniük. A Tittel Pál úti bejáratot és annak környezetét
a területen lévő legszebb platán fához, mint a teret uraló táj-elemhez szerveztük. Eköré a fa köré hajlik
enyhén az épület, és lép át a szerkezeti rendszere a lakótelep koordináta rendszerébe. Erre a kis térre néz
a csoportszobák előtti közlekedő folyosó minden ablaka, melyek közül némelyik a felnőtt méretrendhez,
némelyik a gyermekekéhez igazodik. A tér forró, napsütéses délutánokon árnyékos, kellemes klímájú,
játszóhellyé alakítható.
A csoportszobák előtt teraszok húzódnak, melyekhez kétcsoportonként gumiburkolatú játszótér egy
ügyességi játékkal, homokozó, babaház és padok tartoznak. Ezek a teraszok déli és délkeleti tájolásúak,
ezért az esővédelmükre kialakított, acélszerkezetű polikarbonát előtetők árnyékolhatók.
Az épület tömegalakítása a telepítési kötöttségek miatt elég összetett, részben lapostetős, részben
alacsony hajlásszögű, fémlemezfedésű magastetős kialakítású. A fordított rétegrendű tető az irodai szárny
homlokzata előtt extenzív zöldtető, hogy az erre néző irodák ablakaiból kellemesebb látványt nyújtson, nem
utolsó sorban kihasználva ennek nagyon kedvező klimatikus hatását is. A konyha feletti lapos tető részben
extenzív zöldtető, részben járható tető, így az itt dolgozóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy percre a
platán „lombja közt” megpihenhessenek.
A beépítésnél alapvető szempont volt a meglévő, értékes faállomány lehetőség szerinti megtartása, illetve
általa az óvoda használati minőségének emelése.
Az óvoda részben emeletes, de jellemzően egy szintes, lapostetős kialakítású épület, ahol az emeletes rész
és a tornaszoba alacsony hajlásszögű fémlemez fedésű elemek.
(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: Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű
üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében
a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után
használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben
foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat
módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a
fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4
947 703 forinttal megemelkedett.
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: 385246600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
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: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű üvegezésű
külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében a Megrendelő
magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. §
(2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba
vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt
követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat
módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a
fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4
947 703 forinttal megemelkedett.
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 eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben
szereplő kétrétegű üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés
érdekében a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.)
TNM rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után
használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben
foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat

módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a
fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4
947 703 forinttal megemelkedett.
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
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: 380298897 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 385246600 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Esztergom Város Önkormányzata (3761/2019)
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 Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02217
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kasza Péter Ferenc
Telefon: +36 33542076
E-mail: kasza.peter@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.esztergom.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Simor János utca díszburkolat kialakítása
Hivatkozási szám:
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Simor János utca díszburkolat kialakítása
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: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények telepítése (kerítés, mobil WC, konténer, csatlakozó szekrény)
Zsaluzás 450 m2, dúcolás 60 m2
Földmunka 32 m3
Alapozás 28 m3
Helyszíni betonozás 14 m3
Előregyártott tömblépcső elhelyezés 38 db
Falazás 32 m3
Hidegburkolat 570 m2
Deszkaburkolat 243 fm
Útalap 1150 m3, ágyazat 1100 m3
Kőburkolat 3540 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:
vagy Kezdés: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/21 (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:
16576 / 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:
2018/08/07 (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: C-SPED 84 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor u.9.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 200
Ország: HU
E-mail: csped84@invitel.hu
Telefon: +36 302223506
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: 242946979
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):

45233228-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények telepítése (kerítés, mobil WC, konténer, csatlakozó szekrény)
Zsaluzás 450 m2, dúcolás 60 m2
Földmunka 32 m3
Alapozás 28 m3

Helyszíni betonozás 14 m3
Előregyártott tömblépcső elhelyezés 38 db
Falazás 32 m3
Hidegburkolat 570 m2
Deszkaburkolat 243 fm
Útalap 1150 m3, ágyazat 1100 m3
Kőburkolat 3540 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:
vagy Kezdés: 2018/08/07 (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: 242946979
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: C-SPED 84 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor u.9.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail: csped84@invitel.hu
Telefon: +36 302223506
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A kivitelezés során a Rákóczi téri virágágy bontása közben az utcaszint alatt korábban nem ismert
épített kút és falmaradvány került elő. A kivitelező felvette a kapcsolatot a tervezővel és az illetékes
régésszel, akik további egyeztetéseket kértek a helyzet megoldására. A bontási munkák közben
derült fény továbbá, a „lábasház” statikai problémájára is. A középső pillérek alatt, a talaj eltávolítása
közben alap megerősítésére bukkantak. A feltárás során kiderült, hogy a pillérek alapozása nem
megfelelő. A probléma megoldásáig - tervezés, egyeztetés és kivitelezés - a burkolatot a Rákóczi
téren nem lehet elkészíteni, befejezni, a kivitelezést terjedelmét szükséges korlátozni, részben
felfüggeszteni.
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 Felek által előre nem látható, módon a kivitelezés során a Rákóczi
téri virágágy bontása közben az utcaszint alatt korábban nem ismert épített kút és falmaradvány
került elő.A szakma szabályai szerint a feltárást követően a kivitelező a régészeti ás műszaki
szakvélemény elkészültéig kénytelen a kivitelezést felfüggeszteni.
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: 242946979 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 242946979 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (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 Város Önkormányzata (8209/2019)
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 Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02217
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
Telefon: +36 33542076
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.esztergom.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Simor János utca díszburkolat kialakítása
Hivatkozási szám:
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Simor János utca díszburkolat kialakítása
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: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények telepítése (kerítés, mobil WC, konténer, csatlakozó szekrény)
Zsaluzás 450 m2, dúcolás 60 m2,
Földmunka 32 m3,
Alapozás 28 m3,
Helyszíni betonozás 14 m3,
Előregyártott tömblépcső elhelyezés 38 db,
Falazás 32 m3,
Hidegburkolat 570 m2,
Deszkaburkolat 243 fm,
Útalap 1150 m3, ágyazat 1100 m3,
Kőburkolat 3540 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:
vagy Kezdés: 2018/12/20 (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:
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:
16576 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/30 (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: C-SPED 84 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 9
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail: csped84@invitel.hu
Telefon: +36 30/222-3506
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: 242946979
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):

45233228-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények telepítése (kerítés, mobil WC, konténer, csatlakozó szekrény)
Zsaluzás 450 m2, dúcolás 60 m2,
Földmunka 32 m3,
Alapozás 28 m3,

Helyszíni betonozás 14 m3,
Előregyártott tömblépcső elhelyezés 38 db,
Falazás 32 m3,
Hidegburkolat 570 m2,
Deszkaburkolat 243 fm,
Útalap 1150 m3, ágyazat 1100 m3,
Kőburkolat 3540 m2,
A kivitelezés során feltárt kút látványosságként történő bemutatásra történő helyreállítása,
Simor János utca elején húzódó városfal helyreállítása.
(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: 2018/12/20 (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: 258875208
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: C-SPED 84 Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 9.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail: csped84@invitel.hu
Telefon: +36 302223506
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A kivitelezés során a Rákóczi téri virágágy bontása közben az utcaszint alatt egy kutat találtak a
szerződő Felek. A Felek megállapodtak, hogy a tervező tervei alapján és az illetékes régésszel
történt konzultációt követően a Vállalkozó megvalósítja a kút látványosságként történő bemutatása
céljából történő helyreállítását, továbbá a Simor János utca elején húzódó városfal helyreállítását.
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 felek által előre nem látható okok, a régészeti értékek felszínre
kerülése és azok helyreállításának szükségessége indokolja a pótmunkák megrendelést és
megvalósítását. A módosítás eredményeként a vállalkozói díj módosul, melynek mértéke, nem
haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át.
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
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: 242946979 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 258875208 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (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

Gégény Község Önkormányzata (8946/2019)
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: Gégény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23344
Postai cím: Dombrádi út 2
Város: Gégény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4517
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zakor Ildikó
Telefon: +36 45463014
E-mail: polghiv@gegeny.hu
Fax: +36 45463014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.gegeny.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gégény Község Önkormányzatának közigazgatási és közoktatási funkcióit ellátó
épületeinek korszerűsítése
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:
Iskola és tornaterem korszerűsítése
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: HU323 A teljesítés helye: 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Hrsz.: 307.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Iskola és tornaterem korszerűsítése
Iskola esetén: beépítésre kerül 4 kondenzációs gázkazán, és 148 radiátor szerelvényekkel. Fényforrások,
elosztók cseréje, vezetékek cseréje, 270 Wp teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
Tornaterem esetén: A korszerűsítés során a meglévő kazán és szerelvényeik elbontásra kerülnek.
A rendszer fűtésére új korszerű kondenzációs kazánok (2 db) kerülnek beépítésre időjáráskövető
szabályozással kaszkádvezérléssel. Az épület déli fekvésű tetőhéjazatára pontosan a tortnaterem épületre
10 db napelem modult kerül elhelyezésre összesen 2,7kWp teljesítménnyel. Fényforrások, elosztók cseréje,
vezetékek cseréje. Külső hőszigetelés, födémszigetelés. Az épület akadálymentesítése.
(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: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/15 (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-3.2.1-15-SB1-2016-00085
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13171 / 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:
2018/07/06 (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: Gara-Ép-KER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 1/a.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
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: 123509289
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: 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Hrsz.: 307
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Iskola és tornaterem korszerűsítése
Iskola esetén: beépítésre kerül 4 kondenzációs gázkazán, és 148 radiátor szerelvényekkel. Fényforrások,
elosztók cseréje, vezetékek cseréje, 270 Wp teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
Tornaterem esetén: A korszerűsítés során a meglévő kazán és szerelvényeik elbontásra kerülnek.
A rendszer fűtésére új korszerű kondenzációs kazánok (2 db) kerülnek beépítésre időjáráskövető
szabályozással kaszkádvezérléssel. Az épület déli fekvésű tetőhéjazatára pontosan a tortnaterem épületre

10 db napelem modult kerül elhelyezésre összesen 2,7kWp teljesítménnyel. Fényforrások, elosztók cseréje,
vezetékek cseréje. Külső hőszigetelés, födémszigetelés. Az épület akadálymentesítése.
(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: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (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: 123509289
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 1/a.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
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: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A felek a szerződés 9. pontját (Teljesítési határidő 2019. május 15.)módosították a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c.) pontja alapján:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2019. augusztus 31. 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 projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása szükséges,
mivel a Tornaterem (4517 Gégény, Rákóczi út 42.) tetőszigetelésére betervezett BACHL PRI MV
poliuterén keményhab hőszigetelő lemezzel nem kivitelezhető. A tűzvédelmi mérnök és a statikus
tervező szakvéleménye alapján a tetőszerkezet szigetelése nem valósítható meg, így helyette a
projekt műszaki-szakmai tartalmának megtartása érdekében a tetőszerkezet szigetelés elhagyásával
új műszaki tartalom kerül megvalósításra a vállalt indikátor értékek biztosítására. A szerződés
módosítási kérelmet benyújtottuk az Irányító Hatósághoz, melynek elbírálása folyamatban van. Ezen
indokok miatt a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása szükséges, mert a korábban
meghatározott 2019. május 15. napjáig nem tud megvalósulni.
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: 123509289 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123509289 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (6884/2019)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK15566
Postai cím: Tószegi út 21
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bene Ildikó
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A KEHOP-5.2.10. projekt keretében nővérszálló energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45321000-3
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 KEHOP-5.2.10. projekt keretében napelemes rendszer kiépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelőintézethez tartozó Orvos- és Nővérszálló 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. (Hrsz:5872/5)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A második közbeszerzési rész vonatkozásában:
„A KEHOP-5.2.10. projekt keretében napelemes rendszer kiépítése”
A nyertes ajánlattevő feladata a második közbeszerzési rész vonatkozásában:
Névleges feszültség: 1000 VDC, 3x400 V AC 50 Hz
Érintésvédelem: „TN-C-S” nullázás
Napelemes rendszer csatlakozási telj.: 15 kVA
Napelemes rendszer névl. teljesítőkép.: 16,12 kW
Napelemek típusa: Amerisolar, AS-6P30 260 (vagy műszakilag egyenértékű gyártmány)
- teljesítmény: 260 W/db
- mennyisége: 62 db

- Beépített max. napelem telj.: 16,12 kWp
Inverter típus: Fronius Symo 15.0-3-M (vagy műszakilag egyenértékű gyártmány)
- teljesítmény: 15 kVA
- mennyisége: 1 db
- Beépített névl.inverter teljesítmény: 15 kVA
Számított maximális, AC oldali inverter teljesítmény, az inverterek maximális 98%-os hatásfokát és a
maximális napelem teljesítményt figyelembe véve: 62x260x0,98 = 15,79 kW
A részletes feladat leírást a Műszaki Leírás 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: 2016/11/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/07/31 (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: KEHOP-5.2.10. „Nővérszálló energetikai fejlesztése a JászNagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben”
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10792 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A KEHOP-5.2.10. projekt keretében nővérszálló
energetikai fejlesztése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/11 (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: Modul Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 473/4 hrsz
Város: Beloiannisz
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2455
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: 92502000
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):

45321000-3

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45321000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelőintézethez tartozó Orvos- és Nővérszálló 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. (Hrsz:5872/5)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az első közbeszerzési rész vonatkozásában:
„A KEHOP-5.2.10. projekt keretében nővérszálló energetikai fejlesztése”
A nyertes ajánlattevő feladata az első közbeszerzési rész vonatkozásában:
A lábazati falakon minimum 50 cm-es magasságig 14 cm vastagságú XPS zártcellás hőszigetelés kerül
felragasztásra, dűbelezve, műgyanta lábazati vékonyvakolati rendszerben. Lábazat színét ajánlatkérővel
(Megrendelővel) a helyszínen kell egyeztetni.
A külső (határoló) falszerkezetekre 15 cm vastagságú EPS hőszigetelési rendszer kerül felragasztásra,
dűbelezve, drywit/vékonyvakolati rendszerben. Homlokzat színét ajánlatkérővel (Megrendelővel) a
helyszínen kell egyeztetni.
Attika fal hőszigetelését mindhárom oldalról körbe kell keríteni 15 cm vastagságú EPS hőszigetelési
rendszerrel felragasztva, dűbelezve. Külső homlokzati oldalon drywit/vékonyvakolati rendszerrel, vízszintes
tetején bádogozva, belső oldalon teljes felületen új függőleges, a meglévő eredeti szigeteléssel azonos
anyagú (gumi) vízszigeteléssel.
A bontásból, beépítésből és helyreállításból származó építési törmeléket nyertes ajánlattevőnek
(Vállalkozónak) kell teljes mértékben elszállítania.
Belsőoldali mennyezeti hőszigetelés kerülhet kialakításra: 15 cm vastagságú KŐZETGYAPOT hőszigetelés
(λ=0,037 W/mk), amelyre függesztett monolit gipszkarton álmennyezet készül típus megoldásokkal. Az
álmennyezetet glettelni és festeni is szükséges ajánlatkérővel a helyszínen egyeztetett színre.
A meglévő, külteret határoló nyílászáró szerkezetet (kétrétegű üvegezett fa nyílászárókat) az eredeti
méretekkel és osztásközökkel megegyező műanyag nyílászárókra kell cserélni. Nyílászáró profilja legalább
ötcellás hőhídmentes profilozással, az üvegezése minimum háromrétegű nemesgázkitöltéssel kell,
hogy rendelkezzen. Minden kültéri nyílászáró beépítésekor külső oldali árnyékoló (redőny) beépítése is
szükséges. A beépítésre kerülő külső nyílászáróknak meg kell felelniük a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1i állapot szerinti előírásoknak, számításoknak, valamint a költségoptimalizált követelményszintnek, azzal
a megszorítással, hogy az új beépítésű, normálméretű ablakoknak az előírt U=1,15 W/m2k hőátbocsátási
tényezője helyett a minimum hőátbocsátási tényezője U=1,00 W/m2k érték kell, legyen.
A meglévő (ablakok előtti és az attikafal tetején lévő) korlátokat vissza kell bontani, a kívánt szerkezetek (új
ablakok, hőszigetelés, bádogozás) kiépítése után új korlátokat kell elhelyezni.
A földszinten lévő ablakok előtti rácsok bontandók, az új ablakszerkezetek elhelyezését követően az
ajánlatkérővel (Megrendelővel) való egyeztetésnek megfelelően új ablakrácsokat kell elhelyezni.
A bontásból, beépítésből és helyreállításból származó építési törmeléket nyertes ajánlattevőnek
(Vállalkozónak) kell teljes mértékben elszállítania.
Minden anyagnak, amely beépítésre kerül, rendelkeznie kell érvényes CE megfelelőségi nyilatkozattal,
tanúsítvánnyal, használati-, és karbantartási utasítással.
A műszaki átadás-átvétel során oktatásnak és oktatási jegyzőkönyvnek kell készülnie, ahol ez szükséges.
(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: 2016/11/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (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: 92502000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) 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
Hivatalos név: MOdul Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 473/4
Város: Beloiannisz
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám:
Ország:
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: 2017/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az alap vállalkozási szerződésben az alábbi műszaki tartalom lett meghatározva:
A záró födém alsó oldalán (fűtött belső tér) 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés (α=0,037 W/mK),
amelyre függesztett monolit gipszkarton álmennyezet kerül (glettelve és festve szükség szerint).
Műszaki szempontból azonban kedvezőbb kialakítás lett volna a külső oldali hőszigetelés (a teljes
födém szerkezet is részt vesz a hőszigetelésben, megnő a hőtároló tömeg mérete, valamint a
jelenleg rossz állapotú lapostető víz- és hőszigetelése megfelelő, a mai igényeket is kielégítő
módon kerülhet kialakításra). Megrendelő megvizsgálta ennek megvalósítási lehetőségét. A
kedvezőbb megoldás akadályainak elhárítása folyamán Megrendelő egyeztetést folytatott a 2015ben elhelyezett napelemek Kivitelezőjével, valamint a Közreműködő Szervezettel, amelynek
eredményeképpen 2017. február 8-án VHTF/8766-1/2017-NFM ikt. számú hozzájárulást kapott
a Közreműködő Szervezettől, valamint a korábbi napelem Kivitelezőjétől a napelemek ideiglenes
elbontására vonatkozóan. Ezzel elhárult a külső oldali hőszigetelés kialakításának akadálya.
Az új, kedvezőbb megoldás a következő:
5 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK) + 10 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK) hőszigetelés lapostető
külső oldalán, azon 1,5 mm Fatrafol 810 csapadékvíz elleni szigetelés PVC vízszigetelő lemezzel,
5 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK) + 10 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK) hőszigetelés attika
felső élén, valamint 5 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK) + 10 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK)
hőszigetelés attika függőleges, tető felőli felületén, fóliabádog hajlaterősítés szerelése attika és
felépítmények tövében, fóliabádog vízorr képzéssel.
Energetikai szempontból a záró födém külső oldalán elhelyezett hőszigetelés kedvezőbb, mint a
belső oldalon elhelyezett hőszigetelés. A külső oldalon elhelyezett hőszigetelés hatására a vasbeton
szerkezetű záró PK és PS pallófödém számítási algoritmus szerinti hányada teljes mértékben
figyelembe vehető a hőtároló tömeg számításakor. Így egyenletesebb a hőtartás, valamint a
változások is csillapítottabbak. A külső oldalon elhelyezett EPS150 hőszigetelés alkalmas a lapos
tetőn elhelyezendő (régi és újonnan telepítendő) napelemek fogadására mind a szerelési, mind
az üzemi igénybevételeknek ellenáll. 5 cm EPS-150 (αmax=0,034 W/mK) + 10 cm EPS-150
(αmax=0,034 W/mK) számított energetikai számítások jobbak, vagy megegyeznek a belső oldalon
elhelyezett 15 cm vtg KŐZETGYAPOT hőszigeteléssel számított energetikai értékeknél. Így, a
korábban pályázatban megadott indikátor értékek tarthatók a külső oldali hőszigetelés kialakításával
is.
Eredeti műszaki tartalomban szerepel az attikán, az ablakok előtt található korlát leszerelése és
visszaépítése. Megrendelő kérésére, a korlátokat nem kell visszaépíteni. A korlát végleges elbontása
ugyanakkor a villámvédelmi rendszer megbontását is jelenti, így a villámvédelem áttervezését,
szabványosítását és átépítését vonja maga után. Megrendelő saját hatáskörben végezte a klímák és
antennák leszerelését.

A fentiekre tekintettel a szerződés szerint teljesítendő feladatok - melyeket az alapszerződés 3.
számú melléklete 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: Ajánlatkérő a műszaki kedvezőbb kialakítás (a külső oldali
hőszigetelés, a teljes födém szerkezet is részt vesz a hőszigetelésben, megnő a hőtároló tömeg
mérete, valamint a jelenleg rossz állapotú lapostető víz- és hőszigetelése megfelelő, a mai
igényeket is kielégítő módon kerülhet kialakításra). Érdekében, a kedvezőbb megoldás akadályainak
elhárítása folyamán Megrendelő egyeztetést folytatott a 2015-ben elhelyezett napelemek
Kivitelezőjével, valamint a Közreműködő Szervezettel, amelynek eredményeképpen 2017. február 8án VHTF/8766-1/2017-NFM ikt. számú hozzájárulást kapott a Közreműködő Szervezettől, valamint
a korábbi napelem Kivitelezőjétől a napelemek ideiglenes elbontására vonatkozóan. Ezzel elhárult a
külső oldali hőszigetelés kialakításának akadálya.
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: 92502000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92502000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (6940/2019)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK15566
Postai cím: Tószegi út 21
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bene Ildikó
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati
konstrukció keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
épületein
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:
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében JászNagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szakrendelőjének épületén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4. 2500 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében JászNagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szakrendelőjének épületén.
A kivitelezés főbb tájékoztató mennyiségei:
Napelemes rendszer összteljesítménye: 50kWp
Napelem modulok száma : 186 db
Inverterek száma hálózati csatlakozáshoz: 2 db
(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: 11 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: KEHOP-5.2.11
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
2817 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11
azonosító jelű pályázati konstrukció keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szakrendelőjének épületén.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/07 (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: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lőcsei út 100/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
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: 22217746
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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4. 2500 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kiépítésre kerülő napelem rendszer a tervezetthez képest eltérő típusú és elhelyezkedésű, a tervezettel
műszakilag egyenértékű, azonos összteljesítményűek. A tervezett és a napelem modulok költsége
megegyezik, a napelemek kiépítése többletköltséggel nem járt. A megépült rendszer a vállalt indikátorokat
maradéktalanul teljesíti.

A módosítás az alap vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetést érinti, A vállalkozási
szerződést - kizárólag a napelemek típusát és elhelyezését érinti - jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező Műszaki nyilatkozatban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 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: 22217746
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lőcsei út 100/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
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: 2018/07/23 (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 kiépítésre kerülő napelem rendszer a tervezetthez képest eltérő
típusú és elhelyezkedésű, a tervezettel műszakilag egyenértékű, azonos összteljesítményű.
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: 22217746 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22217746 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat (8973/2019)
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: Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55008903
Postai cím: Rákóczi Út 69
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ludanyhalaszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Piliny Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86870355
Postai cím: Losonci Út 25
Város: Piliny
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehoczki Szabolcs
Telefon: +36 32459200
E-mail: pilinyhivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piliny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31801931
Postai cím: Madách Út 18.
Város: Nógrádszakál
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3187
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radványszky Judit
Telefon: +36 32455155
E-mail: szakalinfo@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nogradszakal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekek napközbeni ellátása
Hivatkozási szám: EKR000781592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

45211000-9
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3

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:
Gyermekek napközbeni ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45211000-9

Kiegészítő szójegyzék

45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28. HRSZ: 144/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ludányhalászi községben Rákóczi út 28. szám alatt (HRSZ: 144/2) kialakult, beépített környezetben, a
földszintes épület, amely jelenleg az alábbi funkciót tölti be : általános művelődési feladatok
Építtető: Ludányhalászi község Önkormányzat 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69.
Építés helyszíne: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28 (HRSZ: 144/2)
Funkció:
Hasznos teljes alapterület átalakítás előtt : 475,73 m2
Hasznos teljes alapterület bővítést követően : 523,6 m2
melyből
felújítás alapterülete: 475,73 m2
Bővítés alapterülete: 47,87 m2
Felújítási munkák:
• teljes burkolatcsere
• nyílászáró csere
• akadálymentesítés
• külső hőszigetelés
• részbeni új födém és tetőszerkezet
• új tetőfedés
• épületgépészeti és épületvillamossági felújítás
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv

továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3.
kötetének részét képezik.
(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: 9 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: TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00398 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermekek napközbeni ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/07 (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: Full General Building Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17822196
Postai cím: Rákóczi Út 21
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
E-mail: fullgeneralbuilding@gmail.com
Telefon: +36 205520555
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: 122268944
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:

45200000-9

További tárgyak:

45211000-9
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1

45430000-0
45440000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45211000-9

Kiegészítő szójegyzék

45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28. HRSZ: 144/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ludányhalászi községben Rákóczi út 28. szám alatt (HRSZ: 144/2) kialakult, beépített környezetben, a
földszintes épület, amely jelenleg az alábbi funkciót tölti be : általános művelődési feladatok
Építtető: Ludányhalászi község Önkormányzat 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69.
Építés helyszíne: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28 (HRSZ: 144/2)
Funkció:
Hasznos teljes alapterület átalakítás előtt : 475,73 m2
Hasznos teljes alapterület bővítést követően : 523,6 m2
melyből
felújítás alapterülete: 475,73 m2
Bővítés alapterülete: 47,87 m2
Felújítási munkák:
• teljes burkolatcsere
• nyílászáró csere
• akadálymentesítés
• külső hőszigetelés
• részbeni új födém és tetőszerkezet
• új tetőfedés
• épületgépészeti és épületvillamossági felújítás
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv
továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3.
kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 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: 122268944
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Full General Building Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17822196
Postai cím: Rákóczi Út 21
Város: Ludányhalászi

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
E-mail: fullgeneralbuilding@gmail.com
Telefon: +36 205520555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A hivatkozott pontok helyesen:
2. A jelen Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba.
3. A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap. 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: Az aláírt vállalkozási szerződés az alábbi záradékkal jött létre:
„Jelen szerződés a Kbt 53. § (4) és (7) és 131.§ (9) bekezdésére való hivatkozással jött létre,
mivel az Megrendelő a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosító számú támogatási szerződés
módosítását kezdeményezte, amennyiben megrendelő támogatási szerződés módosítását nem
hagyják jóvá illetve a Megrendelő a többlet saját forrást nem tudja biztosítani a szerződés nem lép
életbe.
A vállalkozási szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép életbe.”
A szerződés módosított pontjai, illetve a záradék ellentmondást tükröztek, mivel az eredeti szerződés
III.2 pontja alapján a szerződés az aláírásának napján lép életbe, ezzel szemben a szerződés
záradéka alapján kizárólag a módosított támogatási szerződés hatályba lépésének napján. Ezen
ellentét kiküszöbölése okán szükséges volt a szerződés III.2, és 3. pontjában módosítása.
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: 122268944 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 122268944 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás nem olyan körülmények miatt volt szükséges, amelyet kellő gondossággal
eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre. Módosítás oka: VI.2.2.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (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

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (7785/2019)
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: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Lajos utca 103.B.ép.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 303044879
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP- 5.2.2/16-201600077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére” 5. számú
módosítása
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 a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016- 00077 azonosító számú
projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
épületének energetikai korszerűsítésére”
Rész száma:
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: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. hrsz.:4251
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje, 758,5 m2

- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható padlásfödém utólagos ásványgyapot hősz igetelése, 750,02 m2
- Árkádfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, kőzetgyapot hőszigetelési rendszer
kialakítása, 136,69
m2
- Ho mlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása 356 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás j ellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények
meghatározása)
(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: 180
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-5.2.2/16-2016-00077
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17293 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési
Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy
Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/17 (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: TÜREI ÉS TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13-09-100981
Postai cím: Munkácsi út 4.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: HU
E-mail: tureiestarsakft@gmail.com
Telefon: 06209947058
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: 126658654

Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. hrsz.:4251
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje, 758,5 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható padlásfödém utólagos ásványgyapot hősz igetelése, 750,02 m2
- Árkádfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, kőzetgyapot hőszigetelési rendszer
kialakítása, 136,69
m2
- Ho mlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása 356 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: 533
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: 126658654
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÜREI ÉS TÁRSA Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13-09-100981
Postai cím: Munkácsi út 4.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: HU
E-mail: tureiestarsakft@gmail.com
Telefon: 06209947058
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A a kivitelezési munka részét képező bontási munkálatok után láthatóvá vált födémszerkezet
állapota indukálta műszaki dokumentáció szakmai-műszaki alapú módosítása, melyet a Felek a
bontási munkálatok elvégzését megelőzően nem láthattak előre.
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 Megrendelő 2019. február 25.-én kelt Építési munkálatok
leállítása című levelében jelezte a kivitelezésben résztvevőknek, hogy a régi alumínium
trapézlemezek elbontása után vált láthatóvá a födémszerkezet, mely további terhelést nem bír el. A
tervdokumentáció módosításához készült műleírás szerint:
A trapézlemez állmennyezet a vb tető szaruállására van felfüggesztve. Az állmennyezet fogadó
szerkezete egy acélcsőre szerelt pallódeszka. Az a szaruállásokkal párhuzamosan helyezkedik el,
végig az épület szélességébe. A felfogató rendszer tegelytávolsága igazodik a szaruzat keretállás
távolsági méretihez: 3,0 m. A trapézlemez méretei azonban nem igazodnak ehhez a mérethez, és a
lemez kiosztások, lemeztoldások nem igazodnak 3,0 m-es kiosztáshoz. A függesztés nélküli toldási
helyeken (popszegecselés) a vízszintes síktól eltér - lelógás észlelhető.
A műleírás szerinti megoldás, amely ekként a tervdokumentáció módosítását is jelenti:
A fokozott hőszigetelési előírások miatti terhelésnövekedések szükségessé teszik az eddigi
szerkezeti megoldás átértékelését. A jelenlegi álmennyezet átm. 4 mm-es huzalozással megoldott
függesztések és a csatlakozó egyedileg legyártott elemek sokfélesége nem ad biztonságos
lehetőséget a megnövekedő súlyú álmennyezet megépítésére. A MEZŐPANEL eredeti típusainál
is ajánlott hőszigetelés elve szerint a rácsos vasbeton szarufák alsó síkját követve kell a hőszigetelt
mennyezetet elkészíteni, a mai modern hőszigetelt szendvicspanelek felhasználásával.
Jelen módosítást tehát egyfelől a kivitelezési munka részét képező bontási munkálatok után
láthatóvá vált födémszerkezet állapota indukálta műszaki dokumentáció szakmai-műszaki alapú
módosítása indokolja, melyet a Felek a bontási munkálatok elvégzését megelőzően nem láthattak
előre.
Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá a szerződés szerinti
vállalkozói díj mértékét sem, ekként a Felek a jelen szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
alapján módosítják.
Felek továbbá a Megrendelőnél a kancellárnál bekövetkezett személyváltozás miatt a Kbt. 141. § (6)
bekezdés alapján módosítják.
MÓDOSÍTÁS TARTALMA
A Vállalkozási szerződés alábbiak szerint módosul - módosuló rendelkezés dőlttel szedve -:
TÜREI ÉS TÁRSA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2740 Abony, Munkácsi út 4.
Adószám: 13377702-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-100981
Bankszámlaszám: 11742142-20011820-00000000
Képviseli: Kiss Gábor, kancellár
(továbbiakban: Vállalkozó)
A Vállalkozási szerződés IV.5/ pontja az alábbiak szerint módosul - a módosuló rendelkezés dőlttel
szedve - :
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, jelen
szerződés iktatószámának feltüntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a
teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát fogadja be.
A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre Horváth Tamás (Nyilvántartási szám: 05-1430,
05-50352, Névjegyzéki jel: ME-É-05-1430, ME-É-05-50352, Elérhetőség: 3860 Encs, Akácos utca 2/
c, +36-30/289-9490, hqckft@gmail.com, NÜJ: 617996343, Cég: H. Q. C. Mérnökiroda Kft.) műszaki
ellenőr, teljesítésigazolás kiállítására Kiss Gábor kancellár jogosult.
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
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: 126658654 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126658654 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

NIF Zrt. (8585/2019)
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: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
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 keretében a 8532. j. ök. út 0+000 - 3+507 km sz. között Fertőrákos-Sopronpuszta
(HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland - AT) összekötő út kivitelezési munkáinak
elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45231300-8

További tárgyak:

45315300-1
45315500-3

45315600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Fertőrákos-Sopronpuszta
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a 8532. j. ök. út 0+000 - 3+507
km sz. között Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland
- AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
A meglévő jelenleg 5 m széles - amely a határ előtti 1,2 km hosszon 4 m szélességre csökken -

aszfalt burkolatú 8532. jelű út átépítése 3,507 km hosszban 9 m koronaszélességgel és 6 m
burkolatszélességgel, amelyből az első 550 m-en új, 6 m széles burkolatú út került megépítésre. A
közúthoz 11 db meglévő útcsatlakozás kiépítése. Az építési szakaszon DN 300 vízvezeték 428 m
hosszan és D32 KPE 50,5 m hosszan vízvezetékek kiváltása szükséges.
(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: 2018/09/03 (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: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési
Program
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15757 / 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:
2018/08/28 (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: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2890
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: 746058500
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:

45231300-8

További tárgyak:

45315300-1

Kiegészítő szójegyzék

45315500-3
45315600-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Fertőrákos-Sopronpuszta
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a 8532. j. ök. út 0+000 - 3+507
km sz. között Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland
- AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
A meglévő jelenleg 5 m széles - amely a határ előtti 1,2 km hosszon 4 m szélességre csökken aszfalt burkolatú 8532. jelű út átépítése 3,507 km hosszban 9 m koronaszélességgel és 6 m
burkolatszélességgel, amelyből az első 550 m-en új, 6 m széles burkolatú út került megépítésre. A
közúthoz 11 db meglévő útcsatlakozás kiépítése. Az építési szakaszon DN 300 vízvezeték 428 m
hosszan és D32 KPE 50,5 m hosszan vízvezetékek kiváltása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 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: 735 433 500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2890
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: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A fenti indokokra és okokra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy
a Szerződés 13. pontjában meghatározott bontófeltételt - a támogatási szerződés megkötését
késleltető diplomáciai feszültség okozta akadályoztatás időtartamára tekintettel - 8 hónapról 10
hónapra módosítják.
Mindemellett a Támogatási Szerződés megkötésének elhúzódása ellehetetlenítette Vállalkozó
számára a Szerződés 9.1. pontja szerinti Befejezési Határidőre történő szerződésszerű teljesítést
is. Erre tekintettel szükségessé vált a befejezési határidő módosítása is. A szerződés megkötésekor
szerződő felek úgy számoltak, hogy a szerződés tárgyát képező munkák elvégzése megközelítőleg
6 hónapot vesz igénybe, amely a Támogatási Szerződés előre nem látható elhúzódásának
hiányában az eredeti szerződés szerinti befejezési határidőig rendelkezésre is állt volna.
A fent írtakra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a szerződés
szerinti Befejezési Határidőt a Támogatási Szerződés megkötésének elhúzódása által okozott
akadályoztatásra tekintettel a Szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapra módosítják.
A projekt megvalósításához szükséges a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási
Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának határozatában
foglaltak alapján „Az érintkező Natura 2000 területeken az állatvilág védelme érdekében kizárólag

vegetációs perióduson kívül, szeptember 1. - március 1. között végezhetők a kivitelezési munkálatok,
a cserjeírtás, fakitermelés.” Mivel ezen feltétel a még hatályba nem lépett VSZM keretein belül nem
teljesíthető, ezért a NIF Zrt. a közte és a KEFAG kiskunsági Erdészeti Faipari Zrt. között 2017. január
9-én 4500011275 számon létrejött keretszerződés alapján a szükséges fakivágási munkálatokat
elvégeztette, ezzel is biztosítva a projekt optimális időintervallumon belüli megvalósíthatóságát.
A fent írtakra tekintettel a 213 014 számú, nettó 10.625.000,- Ft elmaradó költségvetési tétel
elszámolására nem jogosult a Vállalkozó. Erre tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy
döntöttek, hogy a szerződés 4.1 pontjában foglalt Vállalkozói Díj összegét nettó 10.625.000,- Ft-tal
csökkentve 735.433.500,- Ft összegre módosítják.
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: Megállapítható, hogy a támogatási szerződés módosítását
meglapozó Korm. határozat módosítás folyamatát lelassító diplomáciai feszültségek és erre
tekintettel a teljes forrást biztosító támogatási szerződés rendelkezésre állásának hiánya olyan
körülménynek tekinthetők, amelyet kellő gondossággal eljárva szerződő felek nem láthattak előre,
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem
haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a szerződés módosítása tekintetétében a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja szerinti jogalap igazolt. Erre tekintettel Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra hivatkozással módosítják.
Az elmaradó tétel tekintetében megállapítható, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 10.625.000,Ft) sem az eredeti szerződés értékének (746.058.500,- Ft) 15 %-át sem az uniós értékhatárt nem éri
el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez, Szerződő Felek álláspontja szerint a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében
foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozással
módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x 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: 746 058 500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 735 433 500 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Nyírgyulaj Község Önkormányzata (8485/2019)
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: Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK26161
Postai cím: Rákóczi utca 2
Város: Nyírgyulaj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becsei György polgármester
Telefon: +36 42385522
E-mail: polgarmester@nyirgyulaj.hu
Fax: +36 42385522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgyulaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Nyírgyulaji Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítésére”
Hivatkozási szám:
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) 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 a Nyírgyulaji Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám
(hrsz: 680/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírgyulaji Általános Iskola energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:
- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,00W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12cm vastagságú AUSTROTHERM
GRAFIT EPS hőszigetelő anyaggal.
- Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12 cm vastagságú XPS hőszigetelő
anyaggal.
- Padlásfödém hőszigetelése (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú kőzetgyapot
hőszigetelő anyaggal.
- Lapostető hőszigetelése 20 cm vtg. extrudált PS. lap

- Fűtés korszerűsítés: kondenzációs gázkazán beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott
hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel
- Napelemekkel való napenergia hasznosítása
- Projektarányos akadálymentesítés
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az
Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki 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: 6 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: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00120 azonosítószámú és
„Épületenergetikai fejlesztés a Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskolában” című projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19589 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Nyírgyulaji Általános Iskola
épületének energetikai korszerűsítésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/10 (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: Monolit 3000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 60/c
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
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: 72924198
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):

45210000-2

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám
(hrsz: 680/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírgyulaji Általános Iskola energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:
- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,00W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12cm vastagságú AUSTROTHERM
GRAFIT EPS hőszigetelő anyaggal.
- Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12 cm vastagságú XPS hőszigetelő
anyaggal.
- Padlásfödém hőszigetelése (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú kőzetgyapot
hőszigetelő anyaggal.
- Lapostető hőszigetelése 20 cm vtg. extrudált PS. lap
- Fűtés korszerűsítés: kondenzációs gázkazán beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott
hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel
- Napelemekkel való napenergia hasznosítása
- Projektarányos akadálymentesítés
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az
Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 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: 72924198
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Monolit 3000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 60/c
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
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: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. számú szerződés módosítás Módosítás dátuma: 2018.12.06.
Módosítás jellege és mértéke:
-műszaki tartalom módosítása
-költségvetés módosítása
2. számú szerződés módosítás Módosítás dátuma: 2019.04.15.
-műszaki tartalom módosítása
-költségvetés módosítása

VI.2.2) A módosítás okai
x 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: B) Közbeszerzési-jogi indokolás
I. pont
A műszaki tartalom módosítása
a) az elmaradó és új tételek esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapszik.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett
kerül sor a műszaki tartalom tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra,
hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:
a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának
(ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 1 723 541 680 HUF);
b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának
(ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a
15 %-át (nettó 6.244.782 HUF);
c) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan
tartalmú maradt (a vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési
beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). E körben Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatain felül olyan munkákat kell
elvégeznie, amely munkák:
- ugyanazon az épülettel összefüggésben merülnek fel,
- ugyanolyan jellegű szakági munkarészeket tartalmaznak (építészeti és gépészeti szakági
munkarészeket), mint amelyeket az eredeti szerződés tartalmazott,
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.
b) az egyenértékű termékcserék esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. §
(6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más
ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a
módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát,
3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási
szerződést.
A műszaki tartalom módosítására az egyenértékű termékcserék esetében a Feleknek a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.
II. pont
A költségvetés módosítása
a) az elmaradó és új tételek esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapszik.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett
kerül sor a költségvetés tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a
Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:
a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának
(ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 1 723 541 680 HUF);
b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának
(ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a
15 %-át (nettó 6.244.782 HUF);
c) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan
tartalmú maradt (a vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési
beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). E körben Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatain felül olyan munkákat kell
elvégeznie, amely munkák:
- ugyanazon az épülettel összefüggésben merülnek fel,
- ugyanolyan jellegű szakági munkarészeket tartalmaznak (építészeti szakági munkarészeket), mint
amelyeket az eredeti szerződés tartalmazott,
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.
b) az egyenértékű termékcserék esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. §
(6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más
ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a
módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát,
3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői

kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási
szerződést.
Vállalkozó jelen szerződésmódosító okirat aláírásával kifejezetten lemond a nettó 3.871,-Ft
többletigény Megrendelő felé történő érvényesítéséről.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási
szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem
került még lezárásra.
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 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
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: 72924198 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72924198 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Perbál Község Önkormányzata (8168/2019)
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: Perbál Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48219055
Postai cím: Fő Utca 6.
Város: Perbál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga László polgármester
Telefon: +36 26370350
E-mail: titkarsag@perbal.hu
Fax: +36 26570026
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.perbal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.perbal.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-1.2.2-15-2016-00008_Ipari park
Hivatkozási szám: EKR000775812018
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:
1. rész - Új kiszolgáló épület kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111290-7

További tárgyak:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2074 Perbál, Ipari park [0153/18., 0153/6., 1112., 1103. és
1152. hrsz].
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VEKOP-1.2.2-15-2016-00008 projekt megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezése az
alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározottak szerint:
2. rész – Mélyépítési munkák kivitelezése
Főbb feladatok és mennyiségek:
• 1 db kiszolgáló szervizút építése (293,32 fm hosszúságú)
• tereprendezés, közművek kiépítése, Iparterület feltáró utak

A teljes mennyiség és a műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(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: 6 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: VEKOP-1.2.2-15-2016-00008
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04034 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész - Új kiszolgáló épület kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (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: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62473138
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:

45111290-7

További tárgyak:

45112700-2
45233120-6
45330000-9

VI.1.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2074 Perbál, Ipari park [0153/18., 0153/6., 1112., 1103. és
1152. hrsz].
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VEKOP-1.2.2-15-2016-00008 projekt megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezése az
alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározottak szerint:
2. rész – Mélyépítési munkák kivitelezése
Főbb feladatok és mennyiségek:
• 1 db kiszolgáló szervizút építése (293,32 fm hosszúságú)
• tereprendezés, közművek kiépítése, Iparterület feltáró utak
A teljes mennyiség és a műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban: 0
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: 62473138
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Szerződő Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
a Szerződés 3.1. pontjának eredeti tartalma
„3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a Vállalkozó feladatait legkésőbb a szerződés
hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
az alábbi tartalomra módosul
„3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a Vállalkozó feladatait legkésőbb a szerződés
hatálybalépésétől számított 7,5 hónapon belül köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
x 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: A mélyépítési munkák projekten kívüli előzménye a
szerviz út alatti, melletti közművek kiváltása. Ez jelen Vállalkozási Szerződéstől függetlenül zajlik a
közműszolgáltató megbízásából. Mivel a közműkiváltás jelenleg is zajlik az út építési munkák csak a
napokban folytatódhatnak. A problémát Vállalkozó 2019 március 29-ei levelében jelezte Megrendelő
felé.
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 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: 62473138 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62473138 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
4034/2019.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Székesfehérvári Egyházmegye (8439/2019)
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: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya bontás II
Hivatkozási szám: EKR000669212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45110000-1
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:
Tatabánya - Bontás II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45100000-8

További tárgyak:
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: H-2800 Tatabánya, Semmelweis u. 4., hrsz. 2090/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a tatabányai „Volt Bányakórház” főépületéhez kapcsolódó szülészeti
épületszárnyra vonatkozó bontási és terület-előkészítési munkálatok elvégzése.
Főbb bontási mennyiségek (tájékoztató jelleggel – m3):
véradó raktár 94,95
raktár 551,47
porta 10,44
oktatási épület 868,00
Onkológia 1050,00
Garázs, öltöző 410,69

Jégverem 2 épület 45,66
Központi sterilizáló 564,19
Ebédlő, irodák 670,19
Iroda melletti 150,02
Gazdasági hivatal 1283,10
Kórbonctan 966,65
Bunker 200,00
földtakarás deponálása az ingatlan területén 2250,00
takarításkor keletkezett sitt 334,75
csatlakozó épületszárny (azbeszt) 2043,20
MINDÖSSZESEN 11493,30
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(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: 3 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:
20780 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabánya - Bontás II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/05 (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: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
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: 82947388
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45110000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45100000-8

További tárgyak:
45110000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: H-2800 Tatabánya, Semmelweis u. 4., hrsz. 2090/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a tatabányai „Volt Bányakórház” főépületéhez kapcsolódó szülészeti
épületszárnyra vonatkozó bontási és terület-előkészítési munkálatok elvégzése.
Főbb bontási mennyiségek (tájékoztató jelleggel – m3):
véradó raktár 94,95
raktár 551,47
porta 10,44
oktatási épület 868,00
Onkológia 1050,00
Garázs, öltöző 410,69
Jégverem 2 épület 45,66
Központi sterilizáló 564,19
Ebédlő, irodák 670,19
Iroda melletti 150,02
Gazdasági hivatal 1283,10
Kórbonctan 966,65
Bunker 200,00
földtakarás deponálása az ingatlan területén 2250,00
takarításkor keletkezett sitt 334,75
csatlakozó épületszárny (azbeszt) 2043,20
MINDÖSSZESEN 11493,30
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 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: 91022521
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/04/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült előre nem látható körülményekre tekintettel
az eredeti műszaki tartalomban szereplő feladat teljesítési határidejének átütemezése vált
szükségessé az alábbi okok miatt:
a) A Megrendelő kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés teljesítési véghatáridejének és számlázási
rendjének átütemezését, tekintettel arra, hogy a bontási terület részét képező bunker védőbeton
bontási munkálatainak teljesítése során Vállalkozó a takaróréteg elbontásakor az eredeti műszaki
tartalomhoz képest 407,835 m3 többletmennyiségű bontandó betont tárt fel, mely többletmennyiség
olyan takart felület, mely csak a bontási munkálatok során vált láthatóvá és megismerhetővé.
2.2. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítást szükségessé tevő körülmények kellő gondossággal
sem voltak előre láthatóak, valamint jelen módosítás nem változtatja meg a Kivitelezési szerződés
általános jellegét, illetve az ellenérték növekedése nem haladja meg a Kbt. 141. § (4) cc) alpontban
meghatározott értéket. Felek rögzítik, hogy fentieken kívül a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése a Kbt. 141. § (2) b) szerinti értékét sem éri el.
2.3. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés és Kivitelezési
szerződés 1. sz. módosításának módosítását kezdeményezte a többletbontási munkálatok
teljesítése és a teljesítési határidő, valamint a számlázás átütemezése céljából. Felek ugyanakkor
rögzítik, hogy Kivitelező ismételten megerősítette készségét és képességét a fennmaradó
munkálatok határidőben történő elvégzésére.
2.4. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a
jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés 2.
számú módosítása) annak tudomásulvételével, hogy a szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 5.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadásátvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 3 (három)
naptári hónap, kivéve a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tétel, valamint a bontás
teljesítése során feltárt többletbeton mennyiségének bontása, darabolása és elszállítása, amelynek
teljesítési határideje 2019. május 13. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
3.2. Kivitelező jelen szerződésmódosítás aláírását követően haladéktalanul köteles megkezdeni a
többletmennyiség bontását.
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pont e) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tételekkel valamint a többletbeton
mennyiségének bontása, darabolása és elszállítása” tételekkel kapcsolatos feladatok elvégzését
követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek
összege 13.585.133,- Ft + ÁFA, azaz Tizenhárommillió-ötszáznyolcvanötezer-százharminchárom
forint + ÁFA”
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: EKR karakterkorlátra tekintettel lásd VI.2.1) pont 2. A
szerződésmódosítás okai (2.1. - 2.4. pontokban foglalt rendelkezések).
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: 82947388 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 91022521 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
AZ EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK:
5.3. pont:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadásátvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 3 (három)
naptári hónap, kivéve a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tétel, amelynek teljesítési
határideje – a Megrendelő oldalán történt akadályoztatás megszűnését követően – 10 (tíz) naptári
nap, de legkésőbb 2019. július 31.”
8.10. e)
„Kivitelező a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tételekkel kapcsolatos feladatok
elvégzését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla
kiállítására, melynek összege 5.510.000,- Ft + ÁFA, azaz Ötmillió-ötszáztízezer forint + ÁFA”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Újkenéz Község Önkormányzata (8906/2019)
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: Újkenéz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34287336
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 56.
Város: Újkenéz
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4635
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dicső Zoltán
Telefon: +36 202927502
E-mail: onkormanyzat@ujkenez.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujkenez.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újkenéz,034,044,040/3 hrsz-ú külterületi földutak
Hivatkozási szám: EKR000164692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
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:
Újkenéz,034,044,040/3 hrsz-ú külterületi földutak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4635 Újkenéz, külterület 034, 044, 040/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újkenéz, 034, 044, 040/3 hrsz-ú külterületi földutak mechanikai stabilizációja a vonatkozó jogszabályokban
és a kiviteli tervben meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellett. A stabilizácóval érintett
szakaszok összes hossza: 2.804,02 méter.
25,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel, alépítményre 20 cm. homokos kavics védőréteg, 5%-5%-os
keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
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.
(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: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (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 kódszámú 1826992180 azonosító
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06588 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Újkenéz,034,044,040/3 hrsz-ú külterületi földutak
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (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 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
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: 78187225
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):

45233200-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4635 Újkenéz, külterület 034, 044, 040/3 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Újkenéz, 034, 044, 040/3 hrsz-ú külterületi földutak mechanikai stabilizációja a vonatkozó jogszabályokban
és a kiviteli tervben meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellett. A stabilizácóval érintett
szakaszok összes hossza: 2.804,02 méter.
25,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel, alépítményre 20 cm. homokos kavics védőréteg, 5%-5%-os
keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
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.
(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: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (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: 78187225
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eredeti szerződésben: Kötbérterhes részhatáridő, min. 15%-os készültség elérése: 2019. április 30.
Módosított szerződésben: Kötbérterhes részhatáridő, min. 15%-os készültség elérése: 2019. június
14.
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 kivitelező a tulajdonjog rendezésének elhúzódása miatt (halál
eset, illetőleg azt követő hagyatéki eljárás) miatt a szerződéskötést követően nem kapta meg a
munkaterületet.
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: 78187225 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78187225 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (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

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (8936/2019)
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: Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK17645
Postai cím: Farkas Gyula utca 2
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seeberger Netta
Telefon: 66/411-044
E-mail: hajdu.katalin@hajnalotthon.hu
Fax: 66/416-524
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajnalotthon.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
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: Karbantartási szolgáltatás a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
részére
Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Karbantartási szolgáltatás
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50.349.600 (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: Karbantartási szolgáltatás a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332
A teljesítés helye: Békés, Farkas Gy. u. 2.
Vésztő, Kossuth u. 192.
Vésztő, Várkonyi u. 67.
Okány, Kastélykert u. 4.
Okány, Kossuth u. 62.
Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.
Dévaványa, Széchenyi u. 25.
Dévaványa, Zrínyi u. 99.
Dévaványa, Nyíl u. 3.
Dévaványa, Széchenyi u. 37.
Dévaványa, Eötvös u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein karbantartási szolgáltatás biztosítása 12 hónapos határozott
időtartamra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x 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: Karbantartási szolgáltatás
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/05/06 (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: Tömb 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52/561-166
Internetcím(ek): (URL) tomb2002kft.hu
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52.867.080
A szerződés/rész végleges összértéke: 50.349.600
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:
2019/05/15 (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

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (8939/2019)
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: Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK17645
Postai cím: Farkas Gyula utca 2
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seeberger Netta
Telefon: 66/411-044
E-mail: hajdu.katalin@hajnalotthon.hu
Fax: 66/416-524
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajnalotthon.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
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: Takarítási szolgáltatás a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
részére
Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Takarítási szolgáltatás
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62.337.600 (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: Takarítási szolgáltatás a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
részére
Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332
A teljesítés helye: Békés, Farkas Gy. u. 2.
Vésztő, Kossuth u. 192.
Okány, Kastélykert u. 4
Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.
Dévaványa, Széchenyi u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein takarítási szolgáltatás biztosítása 10 hónapos határozott
időtartamra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül

x 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: Takarítási szolgáltatás
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/05/06 (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: Tömb 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36-52/561-166
Internetcím(ek): (URL) tomb2002kft.hu
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65.454.480
A szerződés/rész végleges összértéke: 62.337.600
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:
2019/05/15 (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 Holding Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója
a szerződés módosításáról (8945/2019)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Postai cím: Verő József utca 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Takács Bálint
Címzett: Varga Zoltán
Telefon: +36 99514657
E-mail: takacs.balint@sopronholding.hu
Fax: +36 99514543
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronholding.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: R&R Software Zrt.
Postai cím: Ráby M. u. 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) 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): Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egészségügy
I.4.2) 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
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
FusionR rendszer karbantartása, üzemeltetés támogatása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
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: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
9400 Sopron, Verő József u. 1.
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/09/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szolgáltatás megrendelése
Az ajánlatkérő által használt FusionR rendszer karbantartása, üzemeltetés támogatása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72250000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 117633600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2011/09/02 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 128 - 212825
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16537 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/11 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 176 - 288343
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/09/14 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23091 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/09/16 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés 2019.05.01. naptól az alábbiak szerint módosul.
I.
A vállalkozási szerződés 3. pontjában található "IT PLATFORM ÜZEMELTETÉS MONITORING ÉS
PROAKTÍV BEAVATKOZÁS" szolgáltatás törlésre kerül.
II.
4.2. pont 2. bekezdés
Eredeti: "A havi átalány díj tartalmazza a HLS szolgáltatást, a WIBE használatát, valamint havonta
8 óra üzemeltetés támogatás ráfordítást, melyek - a Megrendelő általi tárgyhavi kihasználtság
hiányában - 3 hónap időtartamig görgethetők."
Módosított:"A havi átalány díj tartalmazza a HLS szolgáltatást, a WIBE használatát, valamint havonta
12 óra üzemeltetés támogatás ráfordítást, melyek - a Megrendelő általi tárgyhavi kihasználtság
hiányában - 3 hónap időtartamig görgethetők."
III.
A szerződés kiegészül az alábbi ponttal:
"4.6. Vállalkozó külön fejlesztési keretet biztosít a Megrendelő részére, mely a FusionR rendszer
apróbb módosításaira, felhasználó kényelmét szolgáló megoldások kivitelezésére szolgálható fel, a
jobb felhasználói élmény elérése érdekében.
A fejlesztési keret: 112 óra/év. A fejlesztési keret szolgáltatás nem emeli a FusionR karbantartási és
támogatási díj mértékét, többlet költséget nem eredményez.
A fejlesztési keret felhasználására vonatkozó feltételek:
- A fejlesztési keret kizárólag előre tervezett és ütemezett fejlesztés, paraméterezés, testreszabás
feladatokra használható fel, nem használható esetileg felmerülő támogatási szolgáltatásokra.
- A fejlesztési keret felhasználására vonatkozó igényeit a Megrendelő minden év első negyedév
végéig (03.31) átadja a Vállalkozó részére.
- A megküldött igények specifikációja alapján a Vállalkozó megadja a tervezett ráfordításokat.
- Az éves keretet meghaladó igények esetén a megrendelő dönt az adott évben kivitelezendő
feladatokról.
A befogadott és visszaigazolt igényeket a Vállalkozó az adott év végéig teljesíti."
IV.
5. pont
Eredeti: "Megrendelő a FusionR Rendszer karbantartásáért és működésének támogatásáért
2.427.670 Ft/hó + ÁFA díjat fizet."
Módosított: "Megrendelő a FusionR Rendszer karbantartásáért és működésének támogatásáért
2.227.670 Ft/hó + ÁFA díjat fizet."
IV.1.3) A módosítás indoka:

I. és IV. pontok: a Megrendelő a továbbiakban nem veszi igénybe a Vállalkozó által nyújtott "IT
PLATFORM ÜZEMELTETÉS MONITORING ÉS PROAKTÍV BEAVATKOZÁS" szolgáltatást,
ezért a "FusionR rendszer karbantartásáért és üzemeltetés támogatásáért járó díjazás" az erre a
tevékenységre jutó összeggel csökken.
II. és III. pontok: a Megrendelő a Vállalkozóval folytatott tárgyaláson jelezte, hogy a szerződésben
szereplő 8 órás havi support keretet szeretné bővíteni, valamint igényt tartana egy éves fejlesztési
keretre is, amely a FusionR rendszer apróbb módosításaira, a felhasználó kényelmét szolgáló
megoldások kivitelezésére használható fel. A Vállalkozó a Megrendelő igényeit elfogadta, és a
Felek megállapodtak, hogy a havi +4 órás support keret, valamint az éves 112 órás fejlesztési keret
a FusionR Rendszer karbantartásáért és működésének támogatásáért fizetett díj fejében, annak
növelése nélkül kerül bevezetésre.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/04/25 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/05/15 (év/hó/nap)

Fővárosi Törvényszék, 6554/2019, Fővárosi
Törvényszék 106.K.700.942/2018/14.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság
106.K.700.942/2018/14.
A Fővárosi Törvényszék az Onder Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/b. 4/5., eljár: dr.
Onder Péter ügyvéd) által képviselt FER-PARK 2010. Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) felperesnek, dr.
Szvetnik Ágnes kamarai jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(1026 Budapest, Riadó utca 5.) alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott - D.370/5/2018. számú közigazgatási végzés jogszerűségének vizsgálata iránt indított egyszerűsített közigazgatási perében
meghozta a következő
í t é l e t e t:
A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000,- (azaz Húszezer) forint
perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 36.000,-(azaz
Harminchatezer) forint kereseti illetéket.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő)
a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén fekvő közterületi, fizető parkolóhely
céljára kijelölt várakozóhelyek parkolójegy kiadó automatákkal (a továbbiakban: Létesítmény) felújítása, és a
Létesítménnyel hosszú távú szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtása” tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárást indított az EKR000667942018. azonosító számú ajánlati felhívással. A felperes a rendelkezésre
bocsátott közbeszerzési dokumentumok megvizsgálását követően 2018. október 11. napján előzetes
vitarendezés iránti kérelmet terjesztett elő, amely kérelmet az Ajánlatkérő a 2018. október 15. napján kelt
válaszában nagyobb részben visszautasított. A felperes a törvényi határidőn belül jogorvoslati kérelmet
terjesztett elő, amelyre tekintettel az alperes D.370/2/2018. iktatószám alatt hiánypótlási felhívást bocsátott
ki 24.280.120,- forint igazgatási-szolgáltatási díj megfizetésére. A felperes válaszában tájékoztatta az
alperest, hogy a már megfizetett 200.000,- forint igazgatási-szolgáltatási díjat meghaladó 24.080.120,- forint
teljesítése aránytalan terhet jelent a számára, azt megfizetni nem tudja. Kérte, hogy az alperes a jogorvoslati
kérelem alapján indult ügyet egyesítse a C-Ware Kft. által kezdeményezett D.352/2018. számú üggyel és a
C-Ware Kft. által már megfizetett díj összegével az igazgatási-szolgáltatási díjat csökkentse, továbbá, hogy
a C-Ware Kft. által előterjesztett kérelem alapján a vizsgálatot hivatalból terjessze ki a felperes által előadott
jogsértésekre. Az alperes a 2018. november 10. napján meghozott D.370/5/2018. számú végzésével a
felperes jogorvoslati kérelmét visszautasította, a végzés indokolásában rögzítette, hogy a felperes egyesítési
és hivatalból történő eljárás folytatása iránti kérelmét jogszabályi lehetőség hiányában nem tudta figyelembe
venni.
A felperes keresetében az alperes végzésének hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra
kötelezését kérte perköltségben marasztalása mellett. Kérte továbbá az eljárás felfüggesztését és az
Európai Unió Bírósága előtt előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. Jogszabálysértésként a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 155. § (1) bekezdését, 158. § (1)
bekezdését, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81.
§ (1) bekezdését, a 2007/66/EK irányelv által módosított 89/665/EGK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 1.
cikk (2) és (3) bekezdését jelölte meg. Hivatkozott arra, hogy az alperes köteles a jogorvoslat lehetőségét
az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva biztosítani az uniós jogorvoslati irányelvek értelmében azon
célból, hogy a jogorvoslati rendszer valamennyi olyan személy számára elérhető legyen, akinek érdekében
áll valamely szerződés elnyerése és akinek jogát vagy jogos érdekét a jogsértés sérti vagy veszélyezteti.
A jogorvoslatra jogosultak között nem lehet hátrányos megkülönböztetést tenni sem anyagi jogi, sem
eljárásjogi alapon, vagyis biztosítani kell azt, hogy a nemzeti jogorvoslati fórum előtt a más tagállambeli
vállalkozások is a hazai vállalkozásokkal azonos feltételek alapján kezdeményezhessenek eljárást.
Sérelmezte, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 1. § (1) bekezdése a perbeli esetben olyan
kirívóan magas mértékű díjfizetési kötelezettséget keletkeztet, amelynek teljesítése számos gazdasági
szereplő számára elérhetetlen. Álláspontja szerint az alperesnek a gazdaságosság és az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében a felperes által előterjesztett kérelmet a C-Ware Kft. által kezdeményezett és már
folyamatban lévő jogorvoslati eljárással kellett volna egyesítenie, illetve a már folyamatban lévő eljárása
során a felperes által előadott jogszabálysértések vizsgálatát hivatalból kellett volna elrendelnie. Kifogásolta,
hogy az alperes megszegte indokolási kötelezettségét azzal, hogy a felperes által kezdeményezett

egyesítés, továbbá a hivatalból történő eljárás mellőzésének indokát nem adta döntésében. Indítványozta
az eljárás felfüggesztését, valamint azt, hogy a törvényszék kezdeményezze az Európai Unió Bírósága
előzetes döntéshozatali eljárását annak a kérdésnek a megválaszolására, „miszerint úgy kell-e értelmezni
a 2007/66/EK irányelv rendelkezéseit, hogy sérti a közösségi jogot - különösen az esélyegyenlőség elvét,
a közösségi jog tényleges érvényesülése elvét, továbbá az arányosság elvét - az a tagállami jogszabályi
rendelkezés, amely a közbeszerzések során gyakorolható gyors, azonnali és hatékony jogvédelem
biztosítása körében a jogorvoslatot biztosító hatóság előtt - költségkedvezmény igénybevételének a
lehetősége nélkül - a megfizetendő és így az eljárás feltételét képező díj mértékét akként határozza
meg, hogy az az érdekelti részvételt akadályozza, számos érdekelt számára ellehetetleníti a jogorvoslat
igénybevételének lehetőségét”.
Az alperes védiratában a kereset elutasítását és a felperes perköltségben marasztalását kérte. Idézve a Kbt.
149. §-át és 150. § (1) bekezdését, valamint az MvM rendelet 1. § (2) bekezdését előadta, hogy a jogalkotó
a jogorvoslati eljárás megindításának feltételéül szabta többek között annak igazolását, hogy befizetésre
került az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása becsült értékének 0,5%-a mint igazgatási-szolgáltatási díj.
Rögzítette, hogy ezen kötelezettség alól sem felmentés, sem mérséklés nem adható és a Kbt. 151. § (2)
bekezdése alapján teljesítés hiányában a kérelmet el kellett utasítania. Hivatkozott arra, hogy a felperes
jogorvoslati kérelme alapján addig nem kerül az eljárás megindításra, míg a Kbt.-ben foglalt kötelező tartalmi
elemek nem teljesülnek. A feltételek teljesülését követően indul meg a jogorvoslati eljárás és van lehetősége
az alperesnek a közbeszerzési eljárást felfüggeszteni vagy más megindult jogorvoslati eljáráshoz egyesíteni.
Utalva a Kbt. 155. § (1) bekezdésére előadta, hogy nincs jogi lehetőség arra, hogy egy meg nem indult
eljárást egyesítsen egy már megindult eljárással akként, hogy a kérelmi elemeket összevonja és ez alapján
állapítsa meg a fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjat. Hangsúlyozta, hogy az egyesítés elrendelése
esetén sincs meg a jogi lehetősége a kérelmi elemek összevonásának, hiszen a közigazgatási eljárásban a
kérelmező jogosult dönteni a saját kérelme kapcsán arról, hogy azt fenntartja, visszavonja vagy módosítja.
Rögzítette, hogy azon eljárás, amelyhez a felperes egyesíteni kérte a jogorvoslati kérelme alapján induló
eljárást, a kérelmező kérelmének visszavonására tekintettel megszüntetésre került, így nincs jogi alapja a
felperes azon kérelmének, hogy az alperes döntését hatályon kívül helyezve a törvényszék kötelezze az
alperest új eljárásra. Utalva a Kbt. 158. § (1) bekezdésére előadta, hogy az eljárás hivatalbóli kiterjesztésére
csak és kizárólag már megindult, folyamatban lévő eljárásban van lehetőség és nem a kérelem kapcsán,
hanem a kérelemben foglaltakon túli jogsértés alapján. Kiemelte, hogy ez a jogintézmény nem kötelezettség,
hanem jogosultság az alperes számára. Hangsúlyozta, mivel az egyesítés és a hivatalból történő
eljáráskiterjesztés is megindult eljárásban lehetséges, így ezen kérelmek elutasítása és annak indokolása
nem köti az alperest akkor, amikor a felperes kérelmét visszautasítja annak okán, hogy az eljárási feltételek
nem állnak fenn. Az alperesnek kizárólag azt kell megindokolnia a visszautasító végzésében, hogy
mire alapozta ezt a döntését, amely kötelezettségének eleget tett. Kérte továbbá a felperes előzetes
döntéshozatali eljárásra vonatkozó indítványának elutasítását. A Legfelsőbb Bíróságnak a tárgyalás
felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (XI. 14.) PK-KK véleménye alapján hivatkozott arra, hogy
a közös vélemény lehetővé tette, hogy ne kelljen minden olyan ügyben előzetes döntéshozatali eljárást
kezdeményezni, ahol más perben, azonos tényekre alapítottan már feltették azt a kérdést az Európai Unió
Bíróságának, amit az adott ügyben az érintett bíró is feltenne. Idézte az Európai Unió Bírósága által a
C-61/14. számú ügyben hozott ítélet 58. pontját, miszerint „a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatnak
a közigazgatási eljárásokban történő megindításáért fizetendő olyan bírósági illetékek, amelyek nem
haladják meg az érintett szerződés értékének 2%-át, nem teszik gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül
nehézzé az uniós jogrend által a közbeszerzések területén biztosított jogok gyakorlását”. Hangsúlyozta,
hogy a magyar tagállami jogszabály a közbeszerzési eljárás becsült értékének 0,5%-ában rögzítette az
igazgatási-szolgáltatási díj mértékét, így ez megfelel az uniós ítéletben foglalt 2% alatti követelménynek.
A felperes a védiratra tett észrevételében (12. sorszámú perirat) keresetét fenntartva a tényállást
kiegészítette egyrészt azzal, hogy a közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő már korábban eredménytelennek
nyilvánította, másrészt hogy a C-Ware Kft. a jogorvoslati kérelmét csak azt követően vonta vissza, hogy
az alperes a felperes jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezése iránti kérelméhez kapcsolódva hivatkozott a Kbt. kommentár pontosabban meg
nem jelölt szövegére, amely azt tartalmazza, hogy „megítélésünk szerint a rendelet által szabályozott
igazgatási-szolgáltatási díj ilyen visszatartó erejű lehet a jogorvoslati kérelmek tekintetében.” Idézve a
C-61/14. számú ügyben hozott ítéletet rögzítette, hogy a hatályos magyar jogi szabályozás az olasztól
eltérő alapokon áll, az olasz szabályozás esetében volt jelentősen csekélyebb összegű maximalizált illeték
mérték az általánosság szintjén, továbbá az olasz szabályozás a bíróságok előtti eljárási szabályok körében
állította fel a korlátait, nem a közigazgatási eljárás körében. Ezzel szemben a magyar szabályozás alapján
már a közigazgatási eljárási szakban - a személyes (vagyoni, pénzügyi) körülményei vizsgálata nélkül mindennemű jogorvoslati lehetőségtől elesett, amely egyedi és teljes mértékben hátrányos szabályozás.
A közbeszerzések körében szabott igazgatásiszolgáltatási díjmértéket a bíróságok előtt fizetendő illeték

összegével összehasonlítva tényként rögzítette, hogy az teljes mértékben kedvezőtlen és aránytalan
az egyéb, a jogrendből eredő jogok védelmére szolgáló kérelmek/keresetek esetében. Utalva az EUB
C-145/08. és C-149/08., továbbá a C-538/13. számú ítéleteire kifejtette, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat
szerint az ilyen tárgyú uniós jogszabályok hiányában az egyes tagállamok feladata a tagállamok eljárási
autonómiájának elve alapján meghatározni a közigazgatási eljárás és a bírósági eljárás azon szabályait,
amelyek célja, hogy biztosítsák a jogalanyok uniós jogból eredő jogainak védelmét. Hangsúlyozta, hogy
ezen eljárási szabályok azonban nem lehetnek kedvezőtlenebbek, mint a hasonló jellegű, a belső jogrendből
eredő jogok védelmére szolgáló keresetekre vonatkozóak (az egyenértékűség elve), és nem tehetik
gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend által biztosított jogok gyakorlását (a
tényleges érvényesülés elve). Az EUB C-470/99. és C-538/13. számú ítéleteire hivatkozással előadta, hogy
mivel az ilyen bírósági illetékek az uniós jog által a jelentkezők és az ajánlattevők részére az ajánlatkérő
döntései által megsértett jogaik
szavatolása céljából biztosított bírósági jogorvoslatokra vonatkozó eljárási szabályoknak minősülnek,
azoknak nem szabad akadályozniuk az Irányelv hatékony érvényesülését. Álláspontja szerint az Irányelv
1. cikkét a Charta 47. cikkében foglalt, a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog fényében kell
értelmezni és a hatályos magyar szabályozás az Irányelv célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen.
A felperes keresete - az alábbiak szerint - nem alapos.
A törvényszék a felperes keresetlevele, az alperes védirata, a felek tárgyaláson tett szóbeli nyilatkozatai és
a per során benyújtott írásbeli nyilatkozatok, valamint a közigazgatási iratok alapján állapította meg a fenti
tényállást.
A törvényszék elsődlegesen kiemeli, hogy közigazgatási végzés megtámadása iránti egyszerűsített
közigazgatási perben - a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4.
§ (1) és (3) bekezdése, valamint a 124. § (1) bekezdésére figyelemmel alkalmazandó 85. § (2) bekezdése
szerint a megvalósításának időpontjában fennálló tények alapján és a 85. § (1) bekezdése értelmében a
kereseti kérelem korlátai között - azt vizsgálja, hogy az alperes végzése eljárási és anyagi jogi szempontból
jogszerű-e.
A törvényszéknek jelen jogvitában abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az alperesnek volte törvényes lehetősége a felperesi kérelem más jogorvoslati eljáráshoz történő egyesítésére, a kérelem
alapján szükséges volt-e az eljárás hivatalbóli kiterjesztése, jogszerűen rendelkezett-e az alperes a
felperesi kérelem visszautasításáról, illetve hogy az Irányelv 1. cikkében foglaltakkal ellentétben fennállt-e
a lehetősége annak, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokért fizetendő igazgatásiszolgáltatási díj mértéke a jogorvoslat igénybe vételét ellehetetlenítse.
Rögzíti a törvényszék, hogy a Kbt. 155. § (1) bekezdése alapján az egyesítés azt jelenti, hogy az adott
ügyek együttes elbírálása valósul meg, egy eljárásban, egy döntéssel fejeződnek be az ügyek. Helytállóan
hivatkozott az alperes arra, hogy az egyesítésre azt követően kerülhet sor, ha az utóbbi kérelem a Kbt. 149.
§-a és 150. §-a szerinti kötelező elemeket tartalmazza, vagyis az érdemi elbírálásra alkalmas. A jogorvoslati
kérelem törvényi feltételeknek való megfelelősége ugyanis feltétele a jogorvoslati eljárás megindításának
és a kérelem érdemi elbírálásnak. Az eljárást megindító kérelem tartalmi kellékeit a Kbt. részletesen
felsorolja. A hiányos kérelem kiegészítésére 5 napos határidő áll rendelkezésre, a jogorvoslati eljárás
megindításának napja a Kbt. 151. § (1) bekezdése alapján a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hiánytalan
kérelem beérkezését követő munkanap. Amennyiben a jogorvoslati kérelem hiányait felhívás ellenére sem
pótolják, a kérelmet az alperes a Kbt. 152. § (2) bekezdésében foglaltak szerint érdemi vizsgálat nélkül
visszautasítja, a jogorvoslati eljárás meg sem indul, ezáltal nincs olyan folyamatban lévő jogorvoslati eljárás,
amely vonatkozásában az egyesítés értelmezhető lenne. Mindezek alapján jogszerű volt az alperes eljárása,
amelynek során a felperes jogorvoslati kérelmének egyesítéséről nem rendelkezett, tekintettel arra, hogy a
Kbt. 155. § (1) bekezdése értelmében csak a folyamatban lévő ügyek egyesítésére van törvényes lehetőség,
a visszautasított jogorvoslati kérelem alapján azonban nincs folyamatban lévő jogorvoslati eljárás. Nem
jogszabálysértő az alperes eljárása azért sem, mert a folyamatban volt jogorvoslati eljárásban a kérelmet
visszavonták és ennek okán a felperesi kereset megalapozottsága esetén sem lenne lehetőség egyesítésre,
tekintettel arra, hogy nincs folyamatban másik jogorvoslati eljárás.
Alaptalanul hivatkozott a felperes az eljárás hivatalbóli kiterjesztésének elmulasztására is. Rámutat a
törvényszék, hogy a Kbt. 158. § (1) bekezdése értelmében az eljárás kiterjesztéséről az eljáró tanács dönt,
az alperes hivatalbóli eljárása nem kényszeríthető ki. A Fővárosi Ítélőtábla
3.Kf.27.612/2011/3. számú eseti döntésének érvelése szerint a jogorvoslati kérelemben megjelölt
jogsértésen túli jogsértés észlelése esetén a Kbt. felhatalmazást ad az alperesnek arra, hogy vizsgálatát e
jogsértésekre is kiterjessze. Ennek a hivatalbóli eljárásnak az elkülönített szabályozásával a jogalkotó célja
- a miniszteri indokolásból kitűnően - a jogorvoslati kérelemhez kötöttség kiküszöbölése volt, nem pedig a
szabályszerűen előterjeszteni elmulasztott jogorvoslati kérelmek utólagos érvényesítése. Ezt az értelmezést
támasztja alá a kialakult egységes bírói gyakorlat is (Fővárosi Ítélőtábla Kf.27.170/2006., Kf.27.266/2005.,

Kf.27.250/2007., Kf.27.282/2007. és Kf.27.280/2011., valamint a Legfelsőbb Bíróság Kfv.III.37.430/2006.
számú ügyben hozott ítéletei). Nem követett el tehát eljárási jogszabálysértést az alperes azáltal, hogy nem
határozott az eljárás kiterjesztéséről hivatalból.
Nem foghat helyt a felperesnek az indokolási kötelezettség elmulasztására vonatkozó hivatkozása sem.
Nem volt vitatott a felek által, hogy a felperes az MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési
kötelezettségének nem tett eleget és a Kbt. 151. § (2) bekezdése értelmében ennek jogkövetkezménye
a jogorvoslati kérelem visszautasítása. Rámutat a törvényszék, hogy az alperes végzése akkor jogszerű,
ha az a visszautasítás okát és annak jogalapját tartalmazza. Az alperes döntésében a Kbt. 151. § (2)
bekezdésére és 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, az Ákr. 46. §-ára hivatkozással határozott a
jogorvoslati kérelem visszautasításáról. Az alperes indokolási kötelezettségének eleget tett, döntésében a
díjfizetési kötelezettség elmulasztása, mint visszautasítási ok megjelölésre került. Kiemeli a törvényszék,
hogy az alperes végzésében az indokolásnak csak a visszautasítás okára kellett kiterjednie, az egyesítés,
illetve az eljárás hivatalbóli kiterjesztése mellőzését nem kellett indokolnia, figyelemmel arra, hogy a
jogorvoslati eljárás a Kbt. 151. § (1) bekezdése értelmében a felperes vonatkozásában meg sem indult, így
az alperesnek az utóbbi két felperesi kérelmet folyamatban lévő eljárás hiányában el sem kellett bírálnia.
A felperesnek az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét, valamint ezzel
összefüggésben jelen peres eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmét a törvényszék elutasította (14.
ssz. tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt végzés). Ezzel kapcsolatban a törvényszék hangsúlyozza, hogy
az Európai Unió Bírósága a 2015. október 6. napján a C-61/14. számú ügyben meghozott ítéletének 58.
pontjában kimondta, hogy „a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatnak a közigazgatási eljárásokban
történő megindításáért fizetendő olyan bírósági illetékek, amelyek nem haladják meg az érintett szerződés
értékének 2%-át, nem teszik gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend által
a közbeszerzések területén biztosított jogok gyakorlását”. A felperesi állítással ellentétben az Európai
Unió Bírósága úgy foglalt állást, hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlását nem lehetetleníti el
a szerződéses érték 2%-át meg nem haladó jogorvoslati illeték megfizetése. Mivel az EUB álláspontját
a perbeli jogkérdésről a hivatkozott ítélet 58. pontja tartalmazza, így a törvényszék megítélése szerint
indokolatlan e tárgyban újabb eljárás kezdeményezése az EUB-nál. Tényként állapítható meg, hogy a
hatályos magyar szabályozás a közbeszerzési eljárás becsült értékének 0,5%-ában rögzíti az igazgatásiszolgáltatási díj mértékét, így az megfelel az uniós ítéletben foglalt 2% alatti követelménynek, ezért
indokolatlannak találta a törvényszék, hogy azonos jogkérdés elbírálása iránt újabb előzetes döntéshozatali
eljárást kezdeményezzen. A törvényszék fentiek szerinti álláspontját a 3/2005. (XI. 14.) PK-KK vélemény is
alátámasztja.
Mindezek alapján a törvényszék úgy ítélte meg, hogy az alperes végzése a kereseti kérelemben hivatkozott
anyagi vagy eljárásjogi hibában nem szenved, hatályon kívül helyezést megalapozó jogszabálysértés nem
áll fenn, ezért a felperes keresetét a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A törvényszék a Kp. 35. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 81. § (1) bekezdése szerint kötelezte a pervesztes felperest az alperes
javára perköltség megfizetésére, amely jelen esetben az alperes jogi képviseletével felmerült kamarai
jogtanácsosi munkadíj összegéből áll. A jogtanácsosi munkadíj mértékét a törvényszék a 32/2003. (VIII.
22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján mérlegeléssel állapította meg, amelynek során figyelemmel volt
a védirat elkészítésére, továbbá arra, hogy a per érdemi tárgyalásán az alperes képviselője részt vett és
részletes szóbeli nyilatkozatot tett.
A törvényszék a Pp. 102. § (2) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes felperest az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján feljegyzett, az Itv. 39. § (3)
bekezdés b) pontja és 45/A. § (2) bekezdése szerinti mértékű kereseti illeték megfizetésére.
Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 126. § (3) bekezdése zárja ki.
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