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Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Villamos- (1.) és földgázenergia (2.) beszerzése - K. É. 15762/2019)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Flórián téri közúti felüljárók
felújítása_II - K. É. - 16086/2019)
Dunakeszi Város Önkormányzata (Buszos személyszállítási helyi közszolgáltatás - K. É. - 16576/2019)
Eszterházy Károly Egyetem (Audiovizuális eszközök beszerzése III. 4 részben - K. É. - 17014/2019)
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Komatsu típusú műszaki földmunkagépek javítása
- K. É. - 16182/2019)
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolci Napló c.újság nyomdai munkáinak elvégzése K. É. - 16833/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (T5C5 K2 járműhöz alkatrészek
beszerzése - K. É. - 11090/2019)
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - K.
É. - 16647/2019)
Készenléti Rendőrség (KR üzemeltetésében lévő gk. jav,karb,kárj,műszvizs - K. É. - 16780/2019)
Nemzeti Kommunikációs Hivatal (MTÜ nyomdai előkészítés és kivitelezés feladata - K. É. - 14370/2019)
Orosházi Kórház (Élelmezési alapanyagok 2019.közbeszerzése - K. É. - 16396/2019)
Pécsi Tudományegyetem (Tájékoztató az elj. eredményéről EKR000462602019 - K. É. - 16673/2019)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Különféle élelmiszerekEredményhirdetmény - K. É. - 16773/2019)
Helyesbítés/2015
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Korrigendum - K. É. 17265/2019)
Makó Város Önkormányzata (Kor.1.-Makó Városi Termál-és Gyógyfürdő fejlesztés - K. É. - 16944/2019)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Elhasználódott, selejtezésre váró bútorok pótlása - K. É. 17282/2019)
Nagykanizsai Tankerületi Központ (Iskola bővítési, felújítási munkái Zalaapátiban - K. É. - 17002/2019)
Országos Onkológiai Intézet (Tömegspektrométer beszerzése - K. É. - 16933/2019)
Pécsi Tudományegyetem (Skill labor kivitelezés - EFOP-4.2.1-16-2017-00008 - K. É. - 16970/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztatás a szerződés
4. sz. módosításáról- Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági
tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre - K. É.
- 17051/2019)

NIF Zrt. („V040.04 Vállalkozási szerződés Százhalombatta biztosítóberendezési, távközlési és ETCS
2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkáira" tárgyú szerződés 2. sz. módosítása - K. É. 16765/2019)
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015
Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő (Élelmezés - K. É. - 15412/2019)
Eljárást megindító felhívás/2015
Abaliget Község Önkormányzata (Praxisközösségi feladatok ellátása. - K. É. - 17232/2019)
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zsákos hidegaszfalt beszerzése - K. É. 16438/2019)
BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Praxisközösségi feladatok ellátása, Bükkösd - K. É. 17101/2019)
Dombrád Város Önkormányzata (Esélyegyenlőség megteremtése Dombrádon - K. É. - 17074/2019)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ultrahangos vizsgáló berendezés
szállítása - K. É. - 17160/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
"PRIMER" Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (4-es számú gerincvezeték hidraulikai
korszerűsítés - K. É. - 16896/2019)
A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. 17258/2019)
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola (EH Alagsor és földszint felújítás,
korszerűsítés - K. É. - 16311/2019)
Barcs Város Önkormányzata (Barcs ÉNY-i városrész infrastrukturális fejlesztés - K. É. - 15983/2019)
Barcs Város Önkormányzata (Képzési és szakértői szolgáltatás biztosítása. - K. É. - 16445/2019)
BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (SZOLGÁLTATÓI ÉS TECHN-I
INKUBÁTORHÁZAK FEJL. II. - K. É. - 17170/2019)
Bőcs Község Önkormányzata (Energiaellátás megvalósítása Bőcs Községben - K. É. - 17315/2019)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájkoztató eljárás eredményéről.Rotációs
kompresszorok és alkatrészeinek beszerzése (BKV Zrt. T-154-17) - K. É. - 16594/2019)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató eljárás eredményéről - K. É. 17210/2019)
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasá (Villamos kiserőmű és
építményei kivitelezése - K. É. - 17269/2019)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés építése - K.
É. - 17317/2019)
Délzalai Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató víziközmű vez. burkolat
helreáll. 1 - K. É. - 16651/2019)
Dunaföldvár Város Önkormányzata (Dunaföldvár járda felújítási program II. ütem - K. É. - 17157/2019)
Dunakeszi Város Önkormányzata (Szakrendelő és pszichiátriai gondozó Dunakeszin - K. É. 16794/2019)
Edelény Város Önkormányzata (Császtai szőlőhegy utak és ivóvízhálózat - K. É. - 16918/2019)

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (Bp VII. Nefelejcs Óvoda
részleges felújítása - K. É. - 16989/2019)
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (Bp.VII.Klauzál
tér.6.ép.részl.felúj,kiállítóterem - K. É. - 16990/2019)
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim.
részleges felújítása - K. É. - 16992/2019)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Kállai Ferenc Kulturális Központ felújítása - K. É. - 17274/2019)
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről- csapadékvíz - K. É. 17322/2019)
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (A kórház energiafelhasználásának javítása - K. É. - 17242/2019)
József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság (Színpadi fényvetők cseréje energiatakarék
ber. - K. É. - 16854/2019)
Karancsalja Község Önkormányzata (Kerékpárút építése több településen - K. É. - 17250/2019)
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Táj. elj. eredm. - Hamvasztási
szolgáltatások - K. É. - 17213/2019)
Készenléti Rendőrség (Dízelmotoros aggregátor beszerzése - K. É. - 16883/2019)
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K.
É. - 17234/2019)
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K.
É. - 17241/2019)
Köröm Község Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 16500/2019)
Kunszentmártoni Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (ErtájKunszentmártoni lpari Park Fejlesztés
TOP111 - K. É. - 16791/2019)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről - FEF - K. É. 16977/2019)
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (Tájékoztató - Konferenciaközpont
építése - K. É. - 17083/2019)
Makó Város Önkormányzata (TOP-1.2.1-16 kivitelezés - eredménytájékoztató - K. É. - 16623/2019)
Nagycserkesz Község Önkormányzata (Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése - K. É. 16624/2019)
Nagyrécse Község Önkormányzata (Nagyrécse Óvoda és Konyha felújítása tájékoztató - K. É. 16889/2019)
Ópályi Község Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 17255/2019)
Parád Nagyközségi Önkormányzat (Tájékoztató eljárás eredményéről - K. É. - 17195/2019)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007 Hird óvoda kivitel II. - K. É. 17158/2019)
PROSPERA Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (Lézersugaras vágógép beszerzése - K. É. 16812/2019)
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság - K. É. - 16508/2019)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (SzSzBMKH-4 db terepjáró gépjármú beszerzése - K. É.
- 16959/2019)
Tolcsva Község Önkormányzata (Piactér kialakítása - Táj. hirdetmény - K. É. - 17326/2019)
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Pavilonok felújítása - K.
É. - 17186/2019)
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Közutak, járdák, hidak
fenntartási feladatai - K. É. - 17025/2019)
Weldmont Metalltechnik Kft (Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - K. É. - 12374/2019)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015
Egri Tankerületi Központ (Általános Iskola átépítése Bélapátfalván - K. É. - 17316/2019)
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (6. sz. módosítás - K. É. - 17470/2019)
Solt Város Önkormányzat (Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút fejlesztése - K. É. - 17254/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató a szerződésmódosításról - K. É. 16711/2019)
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Szerz. mód.-Gyöngyvirág
utca 49-51. felújítás - K. É. - 16894/2019)
Dunavarsány Város Önkormányzata (Belterületi utak fejl. Dunavarsányban 2. rész TSZM - K. É. 17197/2019)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata („A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében
óvodák energetikai korszerűsítése Egerben” 2. számú szerződésmódosítás - K. É. - 17139/2019)
Erdőkövesd Községi Önkormányzata (Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS - K. É. 17206/2019)
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (Kézikönyvek előkészítese
és nyomdai előállítása - K. É. - 16520/2019)
Fonyód Város Önkormányzata (Fonyód, Fő u. 25-27 számú épületének felújítása... - K. É. - 16110/2019)
Fonyód Város Önkormányzata (1. sz. szerzmód 8. rk. - K. É. - 16810/2019)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére „KEHOP-5.2.216 épületenergetikai fejlesztéseK: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 14. Hrsz.: 6211” 1. sz.
szerzmód TÁJ - K. É. - 16923/2019)
Jászapáti Városi Önkormányzat (Termálvezeték építése Jászapátiban - 2. sz. mód - K. É. - 17121/2019)
Jászkisér Város Önkormányzataa (Inkubátor Ház kialakítása - Szerződésmódosítás - K. É. - 17119/2019)
Mezőtúr Város Önkormányzata (Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem - K. É. - 17021/2019)
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (Mogyoród településközponti útjainak felújítása - K. É. 16768/2019)
Népfőiskola Alapítvány (1.sz. mód: Raktárépület,déli kerítés és tájépítés - K. É. - 16425/2019)
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Szerz.mód3 - K. É. - 14208/2019)

Országos Vízügyi Főigazgatóság (SZM- „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét
szolgáló dozmati víztározó megépítése” KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 projekt vízi létesítményeinek
megvalósítása FIDIC Sárga - K. É. - 17262/2019)
Penc Község Önkormányzata (Épületenergetikai fejlesztés Penc Községben - tájékoztató a szerződés
módosításáról - K. É. - 13297/2019)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (szerződés módosítása - K. É. - 15170/2019)
Pitvaros Községi Önkormányzat (Pitvaros Szolgáltató Központ - TOP pályázat - K. É. - 17270/2019)
Szakcs Község Önkormányzata (Szerződésmódosítás - K. É. - 17165/2019)
Taksony Nagyközség Önkormányzata (1. számú szerződésmódosítás - K. É. - 16645/2019)
Újkenéz Község Önkormányzata (Újkenéz,034,044,040/3 hrsz-ú külterületi földutak - K. É. - 17229/2019)
UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szolgáltatóház lapostető felújítás - K. É.
- 17144/2019)
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ((PTS-214) zöldség,
gyümölcs és tojás beszerzése - K. É. - 17256/2019)

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (15762/2019)
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: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59021982
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Salga Balázs
Telefon: +36 88545100
E-mail: salgab@vkszrt.hu
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vkszrt.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/EKR001064052019/
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/EKR001064052019/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: Villamos- (1.) és földgázenergia (2.) beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001064052019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. számú rész: Általános felhasználású villamos energia értékesítése ajánlatkérő részére a 2020.01.01.
00:00 CET – 2021.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi
szerződés keretében.
2. számú rész: Földgázenergia szállítása az ajánlatkérő részére a 2020.01.01. 06:00 CET – 2021.10.01.
06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-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 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: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzése
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: magyarországi villamos energia átviteli hálózat:
Veszprém
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2020.01.01. 00:00 CET – 2021.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében, összesen 16 175
322 kWhmennyiségben (Ajánlatkérő, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és annak költségvetési
szervei, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Veszprémi Szakképzési Centrum részére)
összesen 263 mérési azonosítóval rendelkező fogyasztási hely vonatkozásában. Az ajánlatkérő a megadott
mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
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 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: 2021/12/31 (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 50 %kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő 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:
II.2.1)
Elnevezés: Földgázenergia beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Veszprém
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgázenergia szállítása az ajánlatkérő részére a 2020.01.01. 06:00 CET – 2021.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében összesen
1 395 000 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése (Ajánlatkérő, Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és annak költségvetési szervei, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
”Csarnok" Veszprémi Csarnok Üzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft., Petőfi Színház,
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum - Műtárgyvédelmi Központ részére) céljából. Az
ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen 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 irányadó
fűtőérték 34,35 [MJ/ gnm3]. A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ± 5 %-os
sávjánál. Az árajánlat megadásakor 11,3188640 kWh/m3 égéshőt kell figyelembe venni.
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.
(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: 2021/10/01 (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 50 %kal pótdíjmentesen 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:
A felhívás II.2.7 pontjában megadott kezdési dátum a közbeszerzési eljárás időszükséglettől függően
változhat.
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 közbeszerzés mindkét részében: 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 (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése
alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.
§, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattevő 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. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. A Kr.
1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) 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. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)
bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről
az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. §
(1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata 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 igazolják a megbízhatóságát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt nem ír elő (Kbt. 65.§ (2) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő (Kbt. 65.§ (2) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek
ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz
kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását. Megfelelően irányadó a 321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7),
(9), (10), (11) bek., 69. § (11) bek. is. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági
szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek
igazolni:
M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, az alkalmassági
követelmény körében előírt referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdésével összhangban. A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell: a
szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezet) neve,
címe (székhelye), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megadásával), a szerződést kötő
másik fél megnevezése, a szerződés tárgya, mennyisége, a referenciát igazoló személy neve és
közvetlen elérhetősége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e, adott esetben információ a saját teljesítés arányáról. Az alkalmassággal
kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen
felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1.
Az 1. számú részre történő ajánlattétel esetében nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző
három évben (36 hónapban) teljesített, legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 8 000 000
kWh mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is
igazolható.
A 2. számú részre történő ajánlattétel esetében nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző
három évben (36 hónapban) teljesített, legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 800 000
m³ mennyiségű földgázenergia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is
igazolható.
A III.2.2) pont folytatása:
A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 2007. évi LXXXVI. törvény, 273/2007. (X.
19.) Korm.rendelet, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet, a mindenkor
hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges
feltételek: 2008. évi XL. törvény, 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet, 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet,
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet, a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat.
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 az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumban meghatározott számlázási rend
figyelembevételével, a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számlák alapján
fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerint. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget
nem fizet. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját
megterheli. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§-a irányadó. Nyertes ajánlattevő a számlakiállítását
előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.
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 Dokumentumban
foglaltak szerint.
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: 2019/10/09 (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: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben
történik, melyre a Kbt. 68. §-a és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül
végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. augusztus 1.
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 felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának
(TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját
a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Az 1. és 2. számú rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok
értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. 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.
6. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
8. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció
EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a
Kbt. 66.§ (6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
csatolni kell.
11. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges
nyilatkozat is csatolandó).
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági
szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási
nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§. (1) bekezdésében foglaltakra.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
15. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az 1. rész esetében:
Kereskedőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben az átviteli hálózatba történő
betáplálást a kezdő időpontban olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes teljesítés
esetén Kereskedő a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből az
átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át.
Kereskedőt hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, melyben az
energiaszolgáltatás olyan okból szünetel, amelyért Kereskedő felelős vagy egyéb módon nem
felel meg a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Hibás
teljesítés esetén Kereskedő 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.
Felhasználó számviteli bizonylatban értesíti a Kereskedőt a fizetendő kötbér összegéről. Felek
kijelentik, hogy adott esetben a pénzügyi rendezéskor Felhasználó csak a kötbérigénye feletti
energiadíj megfizetésére köteles.
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.3) pont folytatása:
16. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a
magyar jog.
17. AT-nek nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a szerződés
megkötésének időpontjáig rendelkezni fog a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43.
§ szerinti számlázási rendszerrel.
18. Ajánlattevőnek az 1. és 2. számú rész esetében az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő
általános szerződéses feltételét és üzletszabályzatát.
19. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot értendő.
20. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354)
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:
2019/09/06 (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

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (16086/2019)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 74470699
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.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/EKR001076882019/
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/EKR001076882019/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: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flórián téri közúti felüljárók felújítása_II
Hivatkozási szám: EKR001076882019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221111-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási
szerződés keretében.
Részajánlattétel kizárásának indoka: részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott
feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen
közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés
vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.
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: Flórián téri közúti felüljárók felújítása_II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45221100-3

Kiegészítő szójegyzék

45221111-3
45221119-9
45233228-3
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, III. kerület, Flórián tér.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa
szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége:
10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.
Főbb mennyiségek:
• Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3
• Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111444 kg
• Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3
• Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2
• Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3
• Hídon kötőréteg építése: 285 m3
• Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3
• Neoprén saru (műgumi saru): 52 db
• H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m
• Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19685 kg
• Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2
• Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2
• Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2
• Saru javítása, tisztítása: 520 db
• Betonszegély bontása: 790 m
• Kiemelt szegély építése: 790 m
• AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3
• SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3
• Közúti jelző építése: 2 helyen
A kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését
elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
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. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen
gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során
a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű
helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék
beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell
alkalmazni.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD)
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 2. M/2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó) 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 410
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.2.7.) pontban megadott szerződés időtartama a munkaterület átadásától kezdődik. Ajánlatkérő
munkaterületet legkorábban 2020. március hó 16. napján ad át nyertes Ajánlattevő részére. A szerződés
időtartama alatt (410) Ajánlatkérő naptári napokat ért.
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)
1.) 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) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) 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.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók, AIRSZ) nem szerepelnek 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.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
Ajánlatkérő ellenőrzi, 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.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem
állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem
állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1). Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem
írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
- 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, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋
ajánlatában köteles az alkalmasságikövetelményeknekvaló megfelelés tekintetében az
egységes európai kőzbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatátbenyújtani a
részletesinformációkmegadásanélkűl. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa
szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes
adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés)
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:AzonAjánlattevők,
akiket Ajánlatkérő az igazolásokbenyújtásáraszólít fel, az alábbimódonkőtelesekalátámasztani
az alkalmasságikővetelménynekvaló megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6)
bekezdéseire is.

P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋
hárommérlegfordulónappallezártűzletiévrevonatkozó kőzbeszerzéstárgyából(közúti műtárgy
építése és/vagy felújítása)származó ¬általános forgalmi adó nélkülszámított¬évenkénti
árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attólfűggően, hogy az Ajánlattevő mikor jőttlétre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésreállnak. Ajánlatkérő a nem teljes
űzletiévet egy évnek tekinti.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P.1.
pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formábanműkődik, amely
tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírtalkalmasságikővetelményésigazolásimód helyett bármely, az
Ajánlatkérő általmegfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzűgyiésgazdaságialkalmasságát. Az érintettAjánlattevő kiegészítő
tájékoztatáskérésesoránkőtelesalátámasztani, hogy olyan jogi formábanműkődik, amely
tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetségeséstájékoztatástkérni az
előírtalkalmasságikővetelményésigazolásimód helyett, az alkalmasságigazolásánakAjánlatkérő
által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívjaAjánlattevőkfigyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7)
bekezdésére.
A III.1.3. ponthoz kapcsolódó projektvezető fogalmának meghatározása:
Projektvezető fogalma: Felelős és biztosítja a projekt folyamatos előrehaladását, és a különböző
résztvevők/alvállalkozók közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy
a projekt sikeres legyen. A megvalósítás folyamatát teljes egészében át kell látnia az indulástól
annak végéig, és biztosítania kell azt, hogy az elképzelés megvalósuljon, tehát fontos a tervszerű
cselekedet és az, hogy előre átgondolja és átlássa az egyes feladatokat, illetve a felmerülő
lehetséges kockázatokat és azokat megfelelően kezelje, koordinálja a megrendelővel és a műszaki
ellenőrrel történő szoros együttműködésben.A fentiekre tekintettel a projektvezető gyakorlattal
rendelkezik egy szervezet kialakításában és ezáltal képes egy komplex munka összehangolására
és a projekt során felmerülő hatékony döntések meghozatalára a leggazdaságosabb és
legeredményesebb megoldás biztosítása és a konkrét cél elérése érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívásfeladásánaknapjátmegelőző 3, mérlegfordulónappallezártűzletiévrevonatkozó a
kőzbeszerzéstárgyából–(közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi
adó nélkűlszámított – árbevétele nem éri el a nettó500.000.000,-HUF -ot.
III.1.3. pont folytatása:
Kivál.szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az Étv., valamint a 266/2013. (VII.11.) KR. alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval
rendelkező szakember közreműködése szükséges. Amennyiben az M.2.1) pont szerinti szakember
szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a
nyilvántartás megjelölése - a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember szakterületi
jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen
nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló
dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember
nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási
tevékenység gyakorlásától.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Amennyiben aminősített AT-k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott Alkköv-nek, a minősített ATk 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 AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az
AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkköv-re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az

AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmasság min.követelményei:
M/2.) Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik
M.2.1) legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú végzettséggel rendelkező
projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont,
közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és aki legalább 60 hónap projektirányítási/
projektvezetői gyakorlattal rendelkezik közúti műtárgy építése és/vagy felújítása vonatkozásában.
M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű
építésvezetővel, aki közúti műtárgy építése és/vagy felújítása szakterületen legalább 36 hónapos
gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű
építésvezetővel, aki útépítés és/vagy útfelújítás szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal
rendelkezik.
Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat, azaz min. 3 szakember bemutatás
szükséges.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. AT az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását AK nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. AT csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző
8évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11éven belül megkezdett
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését tartalmazó a szerződést kötő másik fél által adott
igazolást, 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.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a közös AT-ként teljesített építési beruházásra
vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes
AT-k által végzett munkák elkülönítésével, akkor az AK olyan arányban fogadja el a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás
tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az AT(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés
megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
M/2. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat,
- a szakemberek bevonására, 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;
- 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. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés (AK kiemelten felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy az
önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket AK az
alkalmassági követelmények esetén előír).

A 321-es Kr. 24. § (2) bek.szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az AK által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az AK az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Folytatás a III.1.2. pont alk.min.követelményei pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8évben, de legfeljebb 11 éven belül
megkezdett, városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett, sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt és szerződésszerűen teljesített közúti műtárgy** építésére és/vagy
felújítására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább az alábbi munkanemeket és
mennyiségeket tartalmazta:
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 360 m3
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 3 500 m2
• Kopó-, és kötőréteg építése: 200 m3
• H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 1 300 m
• Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 11 000 kg
• Sóvédelmi (B3, B4, B4) bevonatok: 6 000 m2
*Városi környezet: Az AK a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási
határain belül elhelyezkedő területet érti, mely gyalogos forgalommal és helyi
tömegközlekedéssel is érintett.
**Közúti műtárgy: Mindazok az út vonalába épített műszaki létesítmények, amelyek lehetővé
teszik az út zavartalan és biztonságos vezetését a különféle akadályok felett, alatt vagy
mellett.
Forgalom fenntartása: AK a forgalom fenntartása alatt az adott kivitelezési munkával
érintett területeken meglévő közúti, gyalogos, kerékpáros, illetve közösségi közlekedési
áramlatok fenntartását és az átszállási lehetőségek biztosítását érinti a jóváhagyott ideiglenes
forgalomtechnikai terveknek megfelelően.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.
Az M/1. alkalmassági követelmény max. 3 db referencia bemutatásával igazolható
Az AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. 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.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az AT
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az AK a szerződés teljesítése során ellenőrzi,
hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ATk együttesen is megfelelhetnek,elegendő, ha közülük egy felel meg az előírt alkalmassági
követelményeknek. Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7),(9) és (11).
Folytatás a III.1.2. pont alkalmasság minimumkövetelményei 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:
Késedelmi kötbér(KB): teljes(T) nettó(ntt) vállalkozói díj(VD) napi1%-a, de max20%.Hibás teljesítési
KB: T ntt VD 20 %-a.Meghiúsulási KB:a VSZ szerinti T ntt VD 30%-a.Számlák kifizetése a Kbt.135.§(1)(3)és(5)-(7)bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek, a322/2015.Kr.30-32/B.§ szerint történik.Az ajánlattétel, elszámolás
és a kifiz. pénzneme: magyar forint(HUF).Az ellenérték teljesítése a fordított ÁFA alkalmazásával
történik.Tartalékkeretet a ntt VD 10%-a.
Előleg a Kbt.135.§(7)szerint.Teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött
biztosíték a ntt VD 5-5 %-a.AT nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt.134.§(5)bek szerint!
Nyertes AT-nek a322-es K.R.26. §szerinti biztosítással kell rendelkeznie.A kötelező jótállás időtartama:60
hónap.(vállalt többlet jótállási idő értékelési szempont)
További részletek a szerződésterv-ben.Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk-ban meghatározott(6:155.§)
mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Számlák száma: 6 db.
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: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
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:
1. Az értékelési szempont szerinti megajánlást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:
e-Kr.)11.§(1)bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell AT-nek az
ajánlat részeként kitölteni.
2. AK a Kbt.40.§ alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, figyelemmel az eKrben foglaltakra.Az AK előírja csak PDF, ZIP, valamint az árazott költségvetések esetén XLS
fájlformátum alkalmazható.
3. Az AJnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát (továbbiakban: NY) a Kbt.66.§(2)bek
szerint.
4. Az AJnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§(6)bek, a 65.§(7)bek és a Kbt.67.§(4) bek szerinti NY-ot, az
EEKD dokumentumot. A Kbt.65.(7) bek és a 66.§(6)bek tekintetében nemleges tartalmú NY-ot is
csatolni szükséges.
5. AK a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1, M1, M2 pontok
feltételeit és igazolását.
6. AT a Kbt.44.§(1)bek-ben foglaltak szerint eljárhat.AK kizárólag azon dokumentumokat kezeli
üzleti titokként, amely dok-ok az EKR-ben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával
kerültek az AJ-ban csatolásra.
7. Ha bármely az ajánlatban csatolt igazolás, NY nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT
magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az árazott költségvetést(pdf és excel formátumban), mint szakmai
ajánlatot a 322/-es Kr. 24.§(1)bek. alapján.
9. AK nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt.35.§(9)bek. alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
10. AK az ajánlatokat a Kbt. 76.§(2)bek.c) p. alapján értékeli. A részszempontonként adható
pontszám: 0 – 10. Pontszámítás módszere az 1. értékelési szempont fordított arányosítás; a 2.
értékelési szempont egyenes arányosítás, a 3. értékelési szempont egyenes arányosítás.
11. A IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap=60 nap.
12. AK előírja, hogy az AJban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az AJ benyújtásakor már ismert AV-t.
13. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT által bemutatott M.2.1) pontjában megjelölt
szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal
egyenértékű) érvényes jogosultsággal. AT csatolja NY-át arról, miszerint vállalja, hogy a 266-os Kr.
szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog, és
azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása
az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek.alapján, mely esetben az
AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte.

14. AK a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját nem alkalmazza.
15. AK a Kbt.39.§(1)bek. alapján KD-t bocsát AT-k rendelkezésére, az abban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészíteni és benyújtani.
16. AK a Kbt. 81.§(4)-(5)bek-it alkalmazza.
17. A 322-es Kr. 26. §-a alapján a nyertes AT-ként szerződő fél köteles a közbeszerzési eljárás
tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 100.000.000,- Ft/káresemény és 500.000.000,Ft/év értékű, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazó C.A.R típusú
építési-szerelési felelősségbiztosítást(FB) kötni vagy meglévő FB-t kiterjeszteni/fenntartani. A
FB meglétét nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor igazolnia kell a biztosítási kötvény vagy
a biztosító által kiállított egyéb dokumentum másolatával. A biztosítást a létesítmény egészére
vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő teljesítésigazolás kiállításától
számított 1 (egy) évig változatlan tartalommal fenn kell tartania a szavatosság körében bekövetkező
eseményekre. A FB meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. Folytatás a VI.4.3.
pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Amennyiben AT
a FBmeglétét nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül a Kbt.
131. § (4) bek. alapján és az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. ATnek ajánlatában csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy AK által előírt FBsal a szerződés
megkötésének időpontjában rendelkezni fog.
18. AK teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt.71.§(6) bekezdés értelmében AK az
új gazdasági szereplő esetében 1 alkalommal rendel el hiánypótlást.
19. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a
MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi
el.
20. Öntisztázás a 321-es Kr.4.§(3)bek. szerint.
21. AT a változásbejegyzési eljárásról nyilatkozzon az ajánlatban (nemleges tartalommal is, EKR
űrlapon).
22. Az ajánlattétel 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet
az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető
a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén a BKK Zrt. CIB Bank Zrt-nél vezetett
10700024-67032082-51900001 számú számlájára (IBAN szám: HU55 10700024 67032082
51900001 Swift kód: CIBHHUHB). Az ajánlati biztosíték igazolása az ajánlatban csatolandó.
23. 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.
24. AT ajánlatához köteles mellékelni az Egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozatot (nemlegesség
esetén is), illetve adott esetben az Egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat.

25. Kbt.35. § (1) bek alapján több GSZ közösen is tehet ajánlatot.Az olyan nyilatkozat, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a Pp.
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
26. Számítási hiba javítás: Kbt.71.§(11) bek. AK a kiegészítő tájékoztatás megadása során a
Kbt.56. §-ban foglaltakat alkalmazza.
27. AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr.46.§(3)bekben, valamint a 275/2013.(VII.16.) Kr.4.§(3)
bekben foglaltakra.
28. 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)
29. Az eljárásban való részvétel minden költsége ATt terheli.
30. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
31. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházások teljesítéséhez a nyertes
ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását a 266-os Kr., valamint a 191-es
Kr. előírásainakmegfelelően végezze.
32. Az AK a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, mivel
az eljárás megindításakor az eljárás becsült értéke szerinti fedezeti összeg nem áll teljes egészében
AK rendelkezésére. A Kbt. 135.§(12) bek alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő
feltételhez köti. Amennyiben a tárgyi eljárás teljes fedezetének kiegészítése nem történik meg,
a szerződésben meghatározott határidőig vagy az igényelt fedezet összegének csak részbeni
kiegészítése történik meg a szerződésben meghatározott határidőig, abban az esetben az AK a
fedezet összegének rendelkezésre nem állását, vagy a kisebb összegben történő rendelkezésre
állását - olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
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:
2019/09/06 (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

Dunakeszi Város Önkormányzata (16576/2019)
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: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 27341182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunakeszi.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/EKR001013072019/
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/EKR001013072019/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: Buszos személyszállítási helyi közszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001013072019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60112000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Autóbusszal végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú személyszállítási közszolgáltatás Dunakeszi
város közigazgatási határain belül, továbbá éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon
összesen 264 483 km/év futásteljesítménnyel.
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: Buszos személyszállítási helyi közszolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi település közigazgatási területe, továbbá
éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződéstervezet 1. sz függelékében meghatározott menetrend szerint, hétköznap 3 autóbusz a menetrendben meghatározott útvonalakon - közlekedik. Szombaton 2 autóbusz (a menetrendben
meghatározott útvonalakon) közlekedik, vasárnap 1 autóbusz. Éjszakai mentrendben (Budapest Nyugati tér
– Göd útvonalon) szintén 1 autóbusz jár a menetrendben meghatározottak szerint. Ünnepnapokon az ünnep
jellegétől függően 1 vagy 2 járat jár. Kiemelt városi rendezvények esetében az Önkormányzat igényt tart
kisegítő járatokra, amik az éves futásteljesítménybe bele vannak számolva.
A menetrendi forgalom biztonságos teljesítése érdekében rendelkezésre kell állnia 1 db tartalék autóbusznak
a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Minden autóbusznak legalább 80 utas férőhellyel kell rendelkeznie.
Tekintettel a gépkocsivezetők kötelező pihenőidejére, a menetrendben előírt forgalom teljesítéséhez
legalább 6 gépkocsivezető szükséges.
Éves hasznos futásteljesítmény 264 483 km +20%. Előre nem határozható meg a buszok éves
futásteljesítménye, az ünnepnapok, munkanap átcsoportosítások, az esetleges útfelújítások, terelések ill. az
Önkormányzat előre meg nem határozható igényei miatt került bele a mennyiségi meghatározásba a + 20%.
(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: 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:
Ajánlatkérő határozatlan időre kíván szerződést kötni, a II.2.7) pontba írt 48 hónap csak technikai adat, a
felhívás feladhatósága miatt került megadásra.
A menetrend úgy lett összeállítva, hogy a buszok egymás fordáiba forgalmi akadály esetén, illetve a reggeli
csúcsidőszakban be tudnak segíteni, így tehermentesítve a kritikus időszakban egymást, amire részekre
bontás esetén nem lenne mód.
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 kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt
áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok hatálya alá tartozik,illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i)
pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt
kizárásra került.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akinek esetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
körülmény fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek az ajánlatához - közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő
vonatkozásában külön - csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (1)
bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).
— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
— Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §,
16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
— Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a Kr. 15. §-ban foglaltakra.
— Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy az EKR űrlapon kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani (Kr. 13. §).
— A Kbt. 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők
figyelmét,hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az
esetben 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
T1. nem rendelkezik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a
közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.)
MT rendeletben, illetve a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.)
Korm. rendeletben meghatározott közúti személyszállítási engedéllyel, külföldi székhelyű gazdasági
szereplő esetén ezzel egyenértékű engedéllyel.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőknek, az alábbiak szerint kell igazolniuk a szakmai tevékenység végzésére való
alkalmasságukat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés előírásával összhangban:
Folytatás a III.1.2) pontban
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 szempontot.
A III.1.1) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőknek, az alábbiak szerint kell igazolniuk a szakmai tevékenység végzésére való
alkalmasságukat a Kr. 26.§ (3) bekezdés előírásával összhangban:
T1.: a személyszállítási engedély másolatának csatolásával.
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való
alkalmassági szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása
tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) és 65.§ (9) bekezdés rendelkezései. A Kbt. 65.§ (9)
bekezdés előírása alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt
a feladatot, amelyre vonatkozóan az engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése.
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 Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők
egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész
további (A-D) szakaszait nem.)
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4) - (7) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek az alábbi
igazolásokat kell benyújtani:
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására:
M1. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján:
a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakembereinek:
A) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával (a gépkocsivezetők listája a jogosítványuk kategóriájának
és érvényességének megadása)
B) az A) pont szerinti gépkocsivezetők jogosítványainak másolata,
C) az A) pont szerinti gépkocsivezetők GKI igazolvány másolata,
D) az A) pont szerinti gépkocsivezetők szakmai önéletrajza (olyan részletességgel, amelyből az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható) a szakember saját kezű aláírásával
E) az A) pont szerinti gépkocsivezetők rendelkezésre állási nyilatkozata a szakember saját kezű
aláírásával
M2. . A Kr. 21.§ (3) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a szolgáltatás teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök:
a) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával, (a járművek listája a gyártmányuk, típusuk, forgalmi
rendszámuk és a forgalmi érvényességének megadása)
b) az a) pont szerinti járművek forgalmi engedélyeinek másolata
c) az a) pont szerinti járművek esetében a szolgáltatás teljesítéshez rendelkezésre állásuknak az
igazolása (saját tulajdonú jármű esetében számviteli eszköznyilvántartás másolata, bérelt vagy
lízingelt jármű esetében a bérleti-, vagy lízing szerződés másolata, amelynek érvényesnek kell lennie
legalább a jelen közbeszerzési eljárás megindítását követő egy éves időtartamra)
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az M1. és M2. műszaki és szakmai alkalmassági
szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet.
Ebben az esetben az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) bekezdés
rendelkezései, az M1. alkalmasság igazolásának esetében a Kbt. 65.§ (9) bekezdés előírása is.
Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1. nem rendelkezik legalább 4 fő, a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt gépkocsivezetővel,
akik mindegyike megfelel a következő feltételeknek:
a) érvényes “D” kategóriás jogosítvánnyal és érvényes a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,
a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és
a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok
módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési
Igazolvánnyal (GKI).
b) legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlata van
M2. nem rendelkezik legalább 3 db, érvényes forgalmi engedéllyel bíró szóló autóbusszal, amelyek
mindegyikének – a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett érték alapján – legalább 80 utas férőhelye
van.
A Kr. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési
eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a
műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
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: 261/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
a) Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás alapján a nyertes ajánlattevő havonta jogosult számla
benyújtására a Közszolgáltatási szerződésben részletezettek szerint.
b) Az Ajánlatkérő a nevére szabályszerűen kiállított számlát annak befogadásától számított 15 napon belül
átutalással fizeti meg a Közszolgáltatási szerződésben részletezettek szerint. A számlák kiegyenlítéskor a
Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései az irányadóak.
c) Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
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: 2019/10/09 (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: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR001013072019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag az EKR -en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét
képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,
úgy .pdf formátumú fájlban kell beadni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/
nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott
személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott
blokkokba.
2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi rendelkezésekre: Kbt. 41/A.§ (1)-(6) bek., 424/2017.
(XII.19.) Korm.rend. (továbbiakban: EKRr.) 11.§ (2)-(3), (7) bek.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlapon: a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot;
ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti; a Kbt.
67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát; továbbá változásbejegyzési eljárásról szóló
nyilatkozatát; nyilatkozatát a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről; nyilatkozatát a teljesítési
biztosítékról; nyilatkozatát az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kapacitást
nyújtó szervezet igénybevételéről; valamint EEKD -n nyilatkozni kell a felhívásban előírt kizáró
okokról, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről. Folyamatban lévő változásbejegyzés
esetében a Kr. 13.§ előírása szerinti iratokat csatolni kell.
4) Az aláírási jogosultság ellenőrzésére szolgáló iratokra vonatkozó előírások az Ajánlatkérési
dokumentáció (továbbiakban: AD) I. fejezet 10.9. pontjában.
5) Nyilatkozni kell ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerint, közös ajánlattétel
esetén csatolni kell az AD I. fejezet 10.11. pontjában
részletezett megállapodást.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7) A határidők, időpontok az EKR rendszerideje szerint értendők.
8) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti
korlátozással.
9) FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680

10) Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek. előírása alapján közli, hogy nem követeli meg és nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
11) Értékelés: a II.2.5. pont szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bek. alapján közli, hogy az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) Hibás teljesítési kötbér a Közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete szerint.
13) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, melynek
mértéke 500 000 Ft. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell nyújtani, az
a szerződéskötés feltétele. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően.
14) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. További részletek az AD -ben.
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:
2019/09/06 (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

Eszterházy Károly Egyetem (17014/2019)
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: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
Telefon: +36 305547324
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-eszterhazy.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/EKR000487362019/
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/EKR000487362019/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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Audiovizuális eszközök beszerzése 3
Hivatkozási szám: EKR000487362019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Audiovizuális eszközök beszerzése (adásvételi szerződés keretében) az Eszterházy Károly Egyetem
Európai Uniós projektjeiben III. 4 részajánlattételi körben:1. rész: Fotó és videóeszközök , 2. rész:
Videokonferencia egység, 3. rész: Időjárásálló kiszolgáló konténer, 4. rész: 3D nyomtató
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: Fotó és videóeszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Fotó és videóeszközök beszerzése (41 fajta termék - összesen 128 db: 360 kamera, Videókamera,
Állvány, Mikrofon, Memóriakártya, videókamera táska, fényképezőgép, fényképezőgép állvány táskával,
bluetooth hangszóró, SD kártya , vezeték nélküli mikroport, TV monitor, külső CD lejátszó, aktív hangfal,
presenter, Vízálló digitális fényképezőgép, Fotó-, videoadapter , Fotóállvány , Halszem objektív , Objektív,
Okulár ferde betekintésű spektívhez , Vadkamera-biztonsági megfigyelő kamera-GSM-éjjellátó-fénykép
és videó felvételi lehetőséggel,Time Laps kamera tokkal,Go Pro Hero 5 (vagy azzal egyenértékű) éjjel látó
kamera,Digitális FX fényképezőgép_1,Nikon Z objektív szett: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S / Nikon Z-bajonett
(vagy azzal egyenértékű) , FX objektív Nikon AF-S 16-35mm (vagy azzal egyenértékű), FX objektív AFS NIKKOR 50mm f/1.4G (vagy azzal egyenértékű), Fotó stúdió fejlesztés: 500 stúdióvaku, Fotó stúdió
fejlesztés: 3x 300W beállítóizzó,Fotó stúdió fejlesztés: Ultra Softbox E 80x100cm méhsejtráccsal (vagy
azzal egyenértékű), Fotó stúdió fejlesztés: 7 inches reflektor ernyőreflektor, Fotó stúdió fejlesztés: 3x Alu IV
állvány, fotóstúdiószett ). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket,
műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom elnevezésű táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az
ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot,
beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak. A közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú
eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet .
46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel esetén az azzal egyenértékű
tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(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: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: EFOP-3.2.14-17-2017-00008, EFOP-3.2.5-17-2017-00012,
EFOP-3.6.2-16-2017-00014, EFOP-4.2.1-16-2017-00012,EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.2.1)
Elnevezés: Videokonferencia egység
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Videó konferencia rendszer központi egység beszerzése (1 db; Polycom HDX 9004 típusú (vagy
azzal egyenértékű) videó konferencia rendszer központi egysége: Group 500 HD codec, univ. remote,NTSC/
PAL. Kábelek: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E, LAN 3.6m, Power: EURO - Type C, CE, 7/7.premier gyártói
támogatás Real Presence Group 500-720p: Group 500 HD codec, univ. remote készülékhez
Beüzemelés, konfigurálás, kiszállás). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai
minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom elnevezésű táblázat
tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az
Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül
szakmai ajánlatnak.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a
műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében
történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel
esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(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: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: EFOP-3.4.3-16-2016-00010
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.2.1)
Elnevezés: Időjárásálló kiszolgáló konténer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Időjárásálló kiszolgáló konténer (4 db; All sky kamera időjárásálló kiszolgáló konténer, vagy
ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/
szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom” elnevezésű
táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az
Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül
szakmai ajánlatnak. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a
műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében
történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel
esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(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: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: EFOP-3.6.2-16-2017-00014
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.2.1)
Elnevezés: 3D nyomtató
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: 3D nyomtató ( 1 db; Tartalmazzon: cserélhető nyomtatófejet, hogy képes legyen lágy és kemény
PLA nyomtatásra is.
A nyomtatóanyag ne tartalmazzon mérgező komponenseket, Legyen képes MakerBot Print natív CAD
fájlformátumok importálására. NYOMTATÁSI TERÜLET min: 29.5 x 19.5 x 16 CM , LAYER MAGASSÁG
100-400 MIKRON, FILAMENT ÁTMÉRŐ 1.75 MM , FILAMENT TÍPUSA PLA , FEJ ÁTMÉRŐ 0.4 MM ,
ZAJSZINT max: 59 dBA, GÉPKAPCSOLAT Pendrive, USB kábel, Ethernet, WiFi , TÁMOGATOTT
OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLTÍPUSOK :Mac Os X 10.9+ (. makerbot) (. stl)
,Windows 7, 10 (. makerbot)(. stl)(. ipt, . iam) (. sldprt, . sldasm)(. iges, . igs)(. step, . stp) (.
catpart, . catproduct)(. obj) (. prt) (. par, . asm)(. prt, . prt. , . asm, . asm. )(. wrl) (. x_t, . x_b)). Az
eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a
„Audiovizualis_muszaki_tartalom ” elnevezésű táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az
ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A
beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak. A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre
hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. §
(2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett
a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel esetén az azzal egyenértékű tételt is
elfogadja az ajánlatkérő.
(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: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
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 kizáró okok meghatározása 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) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok:
A 321/2015. (X.30.) KR. 1 - 4.§ (1), (3) – (4), valamint az 5. - 8. §, 10. és 12 - 16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. 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.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3)
bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)bekezdése szerinti felhívására kell a kizáró okokat igazolni. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
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
alkalmassági követelményt
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) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1.
szerinti alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit.
Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fenti audiovizuális eszközök értékesítését több szerződés –
azaz több referencianyilatkozat/referenciaigazolás – alapján igazolja az ajánlattevő.

A 321/2015. Korm. r. 22. § 1) pontja szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
• az információt szolgáltató személy nevét, elérhetőségét,
• a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának
megfelelő-e,
• a szállítás mennyiségét/ellenszolgáltatás értékét,
• saját teljesítés arányát
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlattevő a
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi
felhívásban az alkalmassági követelményekre vonatkozóan előírt saját nyilatkozatait elegendő
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá
az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) évben nem rendelkezik a a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja, 21/A §-a, és 23. § szerint igazolt,
− az 1. részben összességében legalább 4 db fényképezőgép és/vagy mozgókép rögzítésére
alkalmas eszköz szállítására/teljesítésére,
− a 2. részben összességében legalább 1.000.000,- Ft vételár ellenében történő videó konferencia
rendszer és/vagy 1.000.000,- Ft vételár ellenében történő videó konferencia rendszer központi
egység szállítására/teljesítésére,
− a 3. részben összességében legalább 1 db időjárásálló kiszolgáló konténer szállításra/teljesítésre,
- a 4. részben összességében legalább 300.000,- Ft vételár ellenében történő 3D nyomtató
szállítására/teljesítésére
vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): mind a 4 rész esetében azonosan:A késedelmi kötbér alapja a
késedelemmel érintett termék nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5%
a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének 15 %a.
Hibás teljesítési kötbér (1-4. rész):Hibás teljesítés esetén, hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás
teljesítéssel érintett termék nettó értékének 1%-a/ megkezdett nap a kicserélés időpontjáig, de maximuma
hibás teljesítéssel érintett árutétel nettó értékének 15%-áig.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§) mind a 4 rész esetében azonosan: Eladó az olyan okból történő
meghiúsulás esetére, amelyért felelős (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Vevő szankciós
elállása vagy felmondása Eladó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő
vonatkozásában Eladó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére
köteles.* folyt: VI.3.
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: 2019/10/17 (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: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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.
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:
*Folyt.: III.2.2): Mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 20%-a. Az esedékes
összeget az Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér
együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
AT=Ajánlattevő, AK=Ajánlatkérő
Szavatosság: mind a 4 rész esetében azonosan:
AT szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai
tartalmazzák.
AT a szállítást követően 12 hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal valamennyi eszközre
és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes
mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve AT vagy közreműködői tevékenységével
vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A leszállított Áru esetében a
szerződés időszaka alatti meghibásodást AT köteles 2 munkanapon belül megjavítani, szükség
esetén csereeszköz biztosításával is. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme
sem terhelhető AK, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
Valamennyi részre vonatkozó rendelkezések:
AK előleget nem fizet.
A számlák ellenértékét AK az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt.
135. § (1) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással.
A kifizetésre irányadó a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai. A számla fizetési határideje 30
nap. A számla kiállításának alapja AK által kiállított teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30
napon belül történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., és az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai is.
Egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
AK előírja a Kbt.66.§ (6) bekezdésének alkalmazását.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket,
műszaki leírását valamennyi részben a „Audiovizualis_muszaki_tartalom ” elnevezésű táblázat
tartalmazza.
AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az
Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat
minősül szakmai ajánlatnak.
A benyújtandó nyilatkozatok jegyzékét és mintáit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az
EKR által generált nyilatkozat mintákat az EKR felületen az ott meghatározott formában és módon
kell benyújtani.
AT ajánlatában köteles megjelölni a megajánlott termékek típusát, gyártmányát, származási helyét.
AK a 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. AK gazdálkodó szervezet
(projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő,
mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Lánchidi Csaba, levelezési címe: 1051
Budapest, Nádor utca 5. 2/6. e-mail: lanchidicsaba@gmail.com, lajstromszáma: 00605.
AK az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.
AK tájékoztatja AT,hogy az eljárás tárgyával érintett EFOP projekt teljesítésének véghatárideje
2019.12.31. napja.
Folyamatban lévő változásbejegyz-i eljárás esetében az AT, az ajánlatban nevesített alvállalkozó
szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a
cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld
igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.
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. §
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:
2019/09/06 (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

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (16182/2019)
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: 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 vezérőrnagy
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000367802019/
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/EKR000367802019/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
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: Komatsu típusú műszaki földmunkagépek javítása
Hivatkozási szám: EKR000367802019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Közepes és kis teljesítményű univerzális műszaki földmunkagépek kötelezően előírt
technikai kiszolgálása, javítása (2020-2022)
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: Komatsu típusú műszaki földmunkagépek javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A vállalkozó telephelye, üzemeltető katonai szervezetek
objektumai, gyakorlatok helyszínei. További helyszínek a vállalkozási szerződés szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Komatsu típusú közepes és kis teljesítményű univerzális műszaki földmunkagépek kötelezően előírt
technikai kiszolgálása, javítása 2020-2022. Típusok: Komatsu SK-714; SK-714-5; Komatsu W93R-2;
Komatsu WB-97S-2.
Az MH készletében lévő közepes és kis teljesítményű univerzális műszaki földmunkagépek kötelezően előírt
technikai kiszolgálása és szükség szerinti javítása egyedi igénybejelentés alapján, Magyarország területén
az üzemeltető alakulatok telephelyein, gyakorlatok helyszínein, illetve a vállalkozó telephelyén.
Rendelkezésre álló keretösszeg:
összesen: nettó 70 866 141,- Ft
Tervezett évenkénti felhasználás:
2020. év Nettó 23 622 047,- Ft,
2021. év Nettó 23 622 047,- Ft,
2022. év Nettó 23 622 047,- Ft
Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a rendelkezésre álló keretösszeg 70 %-nak kitöltésére vállal
kötelezettséget. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező
javítási igényektől függ.
A részletes műszaki követelményeket a KKD 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 Az ajánlati felhívás III:1.3. pont M3) alpontjában megjelölt autószerelő vagy
mezőgazdasági gépszerelő többlettapasztalata 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
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: 2023/05/31 (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:
A II.2.7. pontban megadott kezdés időpontja tervezett időpont, a közbeszerzési eljárás befejezésének
időpontja határozza meg a szerződéskötés időpontját
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)
bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt.
64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. §
(1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is
külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 8., 10. és 12-16. §
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek arra vonatkozóan
kell nyilatkoznia, 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 tulajdonosa van-e és amennyiben van, akkor 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.
A Kr.1 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. 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) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 13. § alapján
ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. 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 felhívja Ajánlattevő
figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. (A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során) Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt.
65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);

- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon)
belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.
Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének
megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján
elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa
szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti,
valamennyi „számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az
esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági
minimumkövetelmény alátámasztására.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető
pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó
időtartamú sorbaállítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az AT a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához
illeszkedő (munkagépek javítása vagy szervizelése) ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az
egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.
AK hivatkozik a Korm. r. 24. § (3) bekezdésére.
M2) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés a)
pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, kotró-rakodó gépek technikai kiszolgálása és/vagy
karbantartása és/vagy javítása tárgyú szolgáltatásait igazoló referenciával.
M3) Az AT a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására
- figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
ismertesse azon szakember nevét, képzettségét, szakmai tapasztalatát (szakmai önéletrajz és a
végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata), akit a szerződés teljesítése során be kiván vonni,
valamint csatolja a bevonni kívánt szakember – a szerződés teljesítésének idejére vonatkozó –
rendelkezésre állási nyilatkozatát.
AK előírja, hogy a 2. értékelési részszempont alátámasztásaként a szakember rendelkezésre
állási nyilatkozatát és és önéletrajzát már az ajánlatban be kell nyújtani. A szakmai
önéletrajznak összhangban kell lennie az AT által benyújtott, értékelés alapját képező szakmai
többlettapasztalatról szóló nyilatkozatban foglalt gyakorlati idővel. AK az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelőség vizsgálata során a szakmai önéletrajzban feltöntetett
adatokat veszi figyelembe.
M4) Az AT a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására
- figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján
rendelkezzen az alábbi felszereltséggel, jogosultsággal és csatolja be azok leírását:
- hidraulikus eszköz tesztelésére szolgáló pad
- hidraulika tömlőket gyártó min. 130 tonna nyomó erejű tömlőpréssel 1 ¼ coll max. átmérőjű
hidraulika tömlők gyártásához
Igazolás: Az M1-M4) pontok esetében a Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában
a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
(ATnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő
tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az M1)-M4) szerinti igazolások,
dokumentumok benyújtására.
AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. (Az
alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés
tárgyához illeszkedő (munkagépek javítása vagy szervizelése) ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási
rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
AK az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer
egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást,
amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg
elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási
Rendszer (QMS)), valalmint a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált
tanúsító szervezettől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást.
M2.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, legalább nettó 30.000.000 Ft
értékű kotró-rakodó gépek technikai kiszolgálása, javítására vonatkozó szerződésszerű teljesítést
igazoló referenciával.
M3) Alkalmatlan a AT, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberekkel:
a) 1 fő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettségű járműgyártásés javítás szakirányú gépészmérnökkel.
b) 1 fő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező autószerelő vagy mezőgazdasági
gépszerelő szakirányú végzettségű szakemberrel.
Ajánlatkérő a meghatározott végzetségekkel egyenértékű végzetséget is elfogad a szamai
tapasztalat igazolása tekintetében.
M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik (munkagépek javítására vagy szervizelésére alkalmas) az
alábbi felszereltséggel, jogosultsággal:
- a legalább egy darab hidraulikus eszközök tesztelésére szolgáló próbapaddal
- legalább egy darab hidraulika tömlőket gyártó min. 130 tonna nyomó erejű tömlőpréssel 1 ¼ coll
max. átmérőjű hidraulika tömlők gyártásához
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 szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér-feltételeket a kiegészítő
közbeszerzési dokumentumban kiadott Vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
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: 2019/10/11 (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: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ekr-em/
kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000367802019/reszletek. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr. 2) 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdésére és 16. §-ban foglaltakra és a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
a. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a Kr.2 alapján, a közbeszerzési eljárások
lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.
b. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1)-M4) pontok
szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
d. AK a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért. AK az eljárást a
320/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folyatja le.
e. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://
ekr.gov.hu/ weboldalon
f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére
g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott
esetben meghatalmazást.
h. A KKD 4. számú minta szerinti nyilatkozatokat nyújtsa be.
i. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon.
j. AT a Kbt. 66. § (4) alapján nyilatkozzon.
k. Kbt. 66. §(6)bek. alapján AT jelölje meg a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez
AV-t kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.
l. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:
&#61485; 1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati ár esetében AK a nettó árat értékeli. A
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
&#61485; 2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet tapasztalat: A többlettapasztalat a III.1.3. pont
M3) alpont szerinti szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt
max (10) pontot ad: 36 hónap többlet tapasztalat.
Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 0 hónap
&#61485; Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.
m. FAKSZ: dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, dr. Fail Kinga, lajstromszám:00571,
Csépányiné Dr. Farkas Éva, lajstromszám:00554.
n. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
o. A beszerzésre tervezett szolgáltatás egy adott eszközcsoport javítására vonatkozik, azok részekre
bontása nem lehetséges. A javításra tervezett eszköztípusok ugyanazon gyártó terméke, azonos
technikai felépítésű, javításának, technikai kiszolgálásának technológiája nem tér el egymástól
jelentősen, így a részajánlati körökre bontása nem indokolt
p. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus ürlapként az AK által
létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.
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:
2019/09/06 (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

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (16833/2019)
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: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32262890
Postai cím: Kis-Hunyad Utca 9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Attila
Telefon: +36 305864257
E-mail: kovacsa@mikom.hu
Fax: +36 46503501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mikom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mikom.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/EKR001138652019/
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/EKR001138652019/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: televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Miskolci Napló c. újság nyomdai munkáinak elvégzés
Hivatkozási szám: EKR001138652019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Miskolci Napló című újság nyomdai munkáinak elvégzése”
Miskolci Napló című újság nyomtatása pdf állományból.
Kivitelezés: ofszet rotációs, coldset
Alak: szélesség: 305-315 mm
magasság: 450-470 mm
Terjedelem1: 12 oldal, nem kifutó
Terjedelem2: 16 oldal, nem kifutó
Terjedelem3: 20 oldal, nem kifutó
Terjedelem4: 24 oldal, nem kifutó
Példányszám: 2019.11.01-2023.11.01. között 85 000 db/hét, 51 hét/év.
Anyagátadás módja: elektronikus úton
Nyomás: 4+4
Gerinc: 1 gerinc preferált,

2 gerinc esetén az un. repülő lap kizárva.
Kötegelés: 200 db-ként 50-es elforgatással
Anyag: 45 gr-os újságnyomó papír
Határidő: anyagleadás megjelenést megelőző nap (általában péntek) 18:30 óráig, szállítás megjelenés
napján (általában szombat) max. hajnali 2:30 órára.
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: Miskolci Napló című újság nyomdai munkáinak elvégz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szeles u. 71.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Miskolci Napló című újság nyomdai munkáinak elvégzése”
Miskolci Napló című újság nyomtatása pdf állományból.
Kivitelezés: ofszet rotációs, coldset
Alak: szélesség: 305-315 mm
magasság: 450-470 mm
Terjedelem1: 12 oldal, nem kifutó
Terjedelem2: 16 oldal, nem kifutó
Terjedelem3: 20 oldal, nem kifutó
Terjedelem4: 24 oldal, nem kifutó
Példányszám: 2019.11.01-2023.11.01. között 85 000 db/hét, 51 hét/év.
Anyagátadás módja: elektronikus úton
Nyomás: 4+4
Gerinc: 1 gerinc preferált,
2 gerinc esetén az un. repülő lap kizárva.
Kötegelés: 200 db-ként 50-es elforgatással
Anyag: 45 gr-os újságnyomó papír
Határidő: anyagleadás megjelenést megelőző nap (általában péntek) 18:30 óráig, szállítás megjelenés
napján (általában szombat) max. hajnali 2:30 órára
Egyéb információk, elvárások:
- Ajánlatkérő a megjelenési napot megelőző nap 18.30 óráig rendeli meg a nyomdai munkát nyertes
ajánlattevőtől aképpen, hogy eljuttatja a Miskolci Napló című lap anyagát tartalmazó PDF állományt
elektronikus úton a nyertes ajánlattevő képviselőjének
- Az elkészült újság átvétele a megjelenés napján (általában szombat) max. hajnali 2:30 órakor történik
Miskolcon a terjesztő átadó helységében (3525 Miskolc, Szeles u. 71.)
- A kötegen belüli eltérések fedezetére a megrendelt példányszám 1%-ának megfelelő rálap biztosítása.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás jelen pontjában meghatározott újságalak
szélessége 305-315 mm, magasság 450-470 mm paraméterek között mozoghat, ezért az ajánlattevő által
nyomtatható méret és gerinc vonatkozásában is ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban.

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 2.Az újság nyomtatása 1 vagy 2 gerinccel történik. Előny az egy gerinc! (1
gerinccel történő 10 pont, 2 gerinccel történő 0 pont) 10
2 3.Előteljesítés a száll-ra a megjelenés napján (ált.szombat) max. hajnali 2:30 órától vissza
számítva (órákban; ajánlati elem max, legkedvezőtlenebb: 0 óra, legkedvezőbb: 2:30 óra) 30
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban meghatározott mennyiség 1% opciót tartalmaz. Az
opciógyakorlás tervezett ideje 2019.11.01-2023.11.01.
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 ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány
alapján értékeli. Pontozás: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont
pontozás, 3. értékelési részszempont: egyenes arányosítás módszere.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban:
AK) továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös

ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,
az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. §
(1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 1-7 §-aira. 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 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás
folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő
letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati
példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD
IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell
előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot,
második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
alapján).
P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje) beszámolóját, kiegészítő
mellékletek nélkül.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető
és erről ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal (árbevételről szóló nyilatkozat) azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015
(X.30) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés)

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65 § (6)-(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65 § (7)
bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért a Kbt. 65 § (8) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti év közül legfeljebb 1 évben volt az adózás előtti eredménye negatív.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (nyomdai szolgáltatások nyújtása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 38 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD
IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell
előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. §
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot,
második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére.
M1. ATmutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb közbeszerzés
tárgya szerinti referenciáit.
Csatolandó a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1) bek. szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolásnak,
illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia
igazolásnak, illetve nyilatkozatnak az alkalmassági min.köv-ben meghatározottaknak megfelelően
kell tartalmaznia a szolgáltatás tárgyát, teljesítés helyét, idejét, mennyiségét és hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
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) bek. meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
M2. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve a műszaki felszereltség felsorolását, a
rendelkezési jogviszony megjelölésével (saját eszköz, bérelt eszköz). Saját eszköz esetén az
eszköz nyilvántartó kartonját, a nem saját eszközök esetén a rendelkezési jogot biztosító szerződést
mellékelni kell.
A Kbt. 65. § (6) bek foglaltak alapján az M1. M.2 alkalmassági feltétel esetében az együttes
megfelelés megengedett.

AT(közös AT) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek foglaltaknak megfelelően
felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ATaz alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ATalkalmasságát a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései
szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban rendelkezik legalább
1 db összesen minimum 50.000 db/hét egy vagy két gerinces nyomtatással végzett nyomdai
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referencia igazolást az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
lehet igazolni 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint.
M2. rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
két működő nyomdagép, melyek alkalmasak 12 vagy 16 oldalas újság nyomására.
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 részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a saját forrásból biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az ajánlattevő a lapokat szállítólevélen történő írásbeli átadás-átvétellel adja át az Ajánlatkérő
megbízottjának. A számla kiállítására heti rendszerességgel, az igazolt teljesítést követően és annak
megfelelően kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5) s a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésének megfelelően.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét utólag, a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolás
alapján kiállított számla birtokában 30 napos fizetési határidő mellett. Késedelmes fizetés esetén AK köteles
a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot
megfizetni.
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: 2019/10/09 (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: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektr-an benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.
68. § (4)-(5) bek-e szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
-azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT részére elérhetővé teszi. A
bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19) Kr szerint 15. § (2) bek. 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. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az
EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó
megállapodását.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartók Ágnes, lajstromszáma: 00950
4. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
5. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben.
9. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontjára vonatkozóan, (nemleges nyilatkozat is).
10. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsék el.
11. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő
tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/
vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti
meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti
jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági
szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag
az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra
érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő
tájékoztatását.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtásirendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után,
ha nem felel meg azoknak 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. Ennél
fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek,
előírásoknak megfelelnek.
20. Részajánlat kizárás indoka: a Miskolci Napló nyomdai munkáinak ellátása egy egységet képez, a
részajánlat tétel biztosítása jelen tevékenység ellátása során nem értelmezhető.
21. Eljáró FAKSZ: Bartók Ágnes (00950).
További információk a közbeszerzési dokumentumban.
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:
2019/09/06 (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

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (11090/2019)
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: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16327487
Postai cím: Fehér Út 1/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.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: Nagyvállalat
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: közlekedés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: T5C5 K2 járműhöz alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000784272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44111900-0

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
T5C5 K2 járműhöz alkatrészek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 109984328 (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: Mikrokapcsolók (2 féle)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44111900-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 880 darab Mikrokapcsoló (2 féle)
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció 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 igen
Opciók ismertetése: 1. rész: 264 darab Mikrokapcsoló (2 féle)
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő
kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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: Relékiváltó panel
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 40 darab Relékiváltó panel
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció 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 igen
Opciók ismertetése: 2. rész: 12 db Relékiváltó panel
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő
kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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: Kontaktorok (2 féle)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44111900-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: 240 db Kontaktor (2 féle)
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció 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 igen
Opciók ismertetése: 3. rész: 72 db Kontaktor (2 féle)
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő
kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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: Alkatrészek Tátra keret javításhoz (9 féle)

Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44111900-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: 544 darab alkatrész Tátra keret javításhoz (9 féle)
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció 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 igen
Opciók ismertetése: 4. rész: 163 darab Alkatrész Tátra keret javításhoz (9 féle)
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő
kötelezettsége.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az időközben felmerült termelési igény tette szükségessé a gyorsított eljárás
indokoltságát. A folyamatos anyagellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja.
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 224 - 512134
(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: Mikrokapcsolók (2 féle)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/26 (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: 1
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: REALKER Műszaki Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65645305
Postai cím: Hungária Köz 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@realker.hu
Telefon: +36 14671746
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14671747
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: 7024600
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: Relékiváltó panel
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: GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42711696
Postai cím: Szent János Tér 3
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
E-mail: info@goldimodi.com
Telefon: +36 24485948
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: 3596000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kontaktorok (2 féle)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (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: BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74376083
Postai cím: Méz Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: harsanyine.sara@budaker.hu
Telefon: +36 14245094
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12282291
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: 30454832
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Alkatrészek Tátra keret javításhoz (9 féle)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (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: GTKB Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40747493
Postai cím: Városligeti Fasor 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
E-mail: sales@gtkb.hu
Telefon: +36 306880402
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68908896
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:
A nyertes ajánlattevő Kkvt. törvény szerint: középvállalkozás
A nyertes ajánlattevő adószáma: 10874853-2-42
2. rész:
A nyertes ajánlattevő Kkvt. törvény szerint: kisvállalkozás
A nyertes ajánlattevő adószáma:10433418-2-13
3. rész:
A nyertes ajánlattevő Kkvt. törvény szerint: mikrovállalkozás
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12248885-2-43
4. rész:
A nyertes ajánlattevő Kkvt. törvény szerint: középvállalkozás
A nyertes ajánlattevő adószáma:14006016-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: 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:
2019/09/06 (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 (16647/2019)
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 vezérőrnagy
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): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben
Hivatkozási szám: EKR000827432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90700000-4

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése az MH ARB 4 helyőrségében
(Budapest, Táborfalva, Gödöllő, Nyírtelek).
A szennyezéssel érintett területeken tényfeltárási záródokumentáció, „D” kármentesítési határértéket
meghaladó szennyezés esetén műszaki beavatkozási és vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk,
fakivágási tervek, valamint az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttéranyagok, vizsgálati összefoglalók
elkészítése, az engedélyeztetési eljárások lefolytatása, hiánypótlások teljesítése.
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes
körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges
engedélyeket beszerezze.
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz.
mellékletét képező műszaki követelmények dokumentum tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
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: MH Anyagellátó Raktárbázis, Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Bp,
Lehel u. 35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság, 1163 Budapest Újszász
utca 37-39. és Újszász u. 58.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az
alábbiak szerint:
Általános feladatok:
Feladat a gépjárműmosó, illetve a két objektum területén belül az érintett tartályok környezetében
tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródokumentáció és szükség
esetén műszaki beavatkozási terv, illetve vízjogi létesítési eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel a két
területen található 9 db, használaton kívüli, földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú HTO és gázolaj/benzin
tárolótartályra, ill. a leromlott állapotú gépjárműmosóra.
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes
körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges
engedélyeket beszerezze.
A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése
is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal
- A tényfelt. záródok., műsz. beav.-, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben rögzített tartalommal

a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott
költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak
akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a
6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban
előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy
példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
Az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően–
hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok
által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben
az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia,
szükség szerint személyesen;
Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a
Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára
belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében mindkét területet érintően minimálisan 40 db, talaj- és
talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 430 fm hosszban
A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 2 ha
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz.
mellékletét képező műszaki követelmények dok. 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) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai
gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
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:
Helyszíni bejárás:
1163 Budapest, XVI. ker. Újszász utca 37-39. és Újszász u. 58. MH Anyagellátó Raktárbázis,
Parancsnokság. Ideje: 2019. július 25. 9:00 óra (helyi idő);
A részajánlati kör teljes megnevezése: Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó
Raktárbázis, Parancsnokság, Budapest, Újszász u.
II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva és MH LK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135
Bp, Lehel u. 35-37;

Szakmai teljesítési helyszín: 2381 Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH ARB Bázisparancsnokság
és MH LK Technológiai Igazgatóság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfelt. záródok. és műsz. beav. terv készítése, az alábbiak szerint:
Általános feladatok:
- Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH ARB, Bázisparancsnokság. Feladat az objektum területén belül
az érintett tartályok és a gépjárműmosó környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés
feltérképezés, tényfelt. záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj.lét. eng. terv készítése,
kiemelt figyelemmel az objektum gazdasági területén lévő 2 db üzemanyag-, 1 db HTO- tartályra és a
leromlott állapotú nyitott gépjárműmosóra. A 2 db üza.tartály 5m3 és 25 m3 benzin és gázolaj tárolására
használták, az 1 db HTO tartály feltehetően 5 m3.
A tényfeltárással érintett terület: ~ 1 ha
- Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63, MH LK TI HVO,
Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű
szennyezés feltérképezés, tényfelt. záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj. lét.eng.terv
készítése, kiemelt figyelemmel az objektum gazdasági területén lévő 4 db felszín feletti üzemanyag- és 1 db
földalatti HTO- tartályra.
A tényfeltárással érintett terület: ~ 0,5 ha
Mindkét területen a tartályok használaton kívüliek, szimplafalúak, rossz állapotúak, korrodáltak. Az
üza.tartályok leürítése megtörtént.
Tervezőnek a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen el kell
készítenie a szükséges helyszíni és laborvizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket
beszereznie.
A beav. tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a
Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laborvizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:
- A tényf. záródok., műsz. beav. -, vízj.lét.eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben
rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott
költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak
akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a
6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban
előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy
példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően–
hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése. A
Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon
az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a
Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni
Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében mindkét területet érintően min. 30 db, talaj- és talajvíz
mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, min. 400 fm hosszban
A két területen a tényfeltárással érintett terület nagysága összesen: 1,5 ha
A részletes követelményeket a KKD 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. 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) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai
gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5

3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
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:
Helyszíni bejárás:
2381 Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság és MH LK,
időpontja: 2019. július 26. 10:00 óra (helyi idő)
A részajánlati kör teljes megnevezése:
Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva
Bázisparancsnokság és MH Logisztikai Központ
II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135
Budapest, Lehel u. 35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61., MH Anyagellátó Raktárbázis,
Bázisparancsnokság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az
alábbiak szerint:
Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljes körű
szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj. lét. eng. terv
készítése, kiemelt figyelemmel a területen található 22. számú épület melletti, valamint a felszámolt üza.kút
közelében lévő 2 db haszn. kívüli, 25 m3 földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú üza.tárolótartályra, ill. 1 db
100 m3 HTO tartályra.
Általános feladatok:
A szennyezéssel érintett területen tényfelt. záródok., „D” kárment. határértéket meghaladó szennyezés
esetén műsz. beav. és vízjogi lét. eng. tervdokumentációk, valamint az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó
háttéranyagok, vizsgálati összefoglalók elkészítése, az eng. eljárások lefolytatása, hiánypótlások teljesítése.
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt
teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laborvizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges
engedélyeket beszerezze.
A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése
is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laborvizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:
- A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási -, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott
költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak
akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a
6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban
előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy
példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;

az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően–
hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok
által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben
az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia,
szükség szerint személyesen;
az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a
Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára
belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
- a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében minimálisan 15 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas
fúráspont kialakítása, minimálisan 150 fm hosszban;
A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 0,2 ha
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz.
mellékletét képező műszaki követelmények dok. 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) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai
gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
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:
Helyszíni bejárás:
2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság; időpontja: 2019.
július 25. 13:00 óra (helyi idő)
A részajánlati kör teljes megnevezése:
Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő Bázisparancsnokság
II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135
Budapest, Lehel u.35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 123., MH Anyagellátó Raktárbázis,
Bázisparancsnokság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az
alábbiak szerint:
Általános feladatok:
Feladat az üzemanyagtelep területén tényfeltárás végzése, a teljes körű szennyezés feltérképezés,
tényfeltáró záródokumentáció és szükség esetén műszaki beavatkozási terv, illetve vízjogi létesítési eng.
terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum területén lévő 4 db (2 db 50 m3-es és 2 db 25 m3-es)
használaton kívüli, földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú tárolótartályra

Általános feladatok:
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes
körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges
engedélyeket beszerezze.
A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése
is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:
- A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási -, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott
költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak
akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a
6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészült tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt
módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy
példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően–
hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok
által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben
az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia,
szükség szerint személyesen;
az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a
Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára
belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében minimálisan 15 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas
fúráspont kialakítása, minimálisan 150 fm hosszban;
A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 0,2 ha
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz.
mellékletét képező műszaki követelmények dok. 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) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai
gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max.
36 hónap) 1.5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
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:
Helyszíni bejárás:
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 123., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, időpontja: 2019.
július 29. 11:00 óra (helyi idő)
A részajánlati kör teljes megnevezése:

Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek Bázisparancsnokság
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 139 - 342488
(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: 1 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Budapest
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 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva és MH LK
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 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő
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 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek
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 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2018.07.21-én az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent
2019/S 139-342488 azonosító számú "Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben" tárgyú
közbeszerzési eljárást megindító felhívását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
53. §-a alapján visszavonja. A 2019.08.27-én és 2019.08.28-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás
kérések tartalma alapján szükségessé vált a műszaki követelmények módosítása. Tekintettel arra,
hogy a vonatkozó jogszabályi határidők figyelembe vételével az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok módosítása nem végrehajtható, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárást visszavonja.
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:
2019/09/06 (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)

Készenléti Rendőrség (16780/2019)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Spóhn Tímea
Telefon: +36 14607180
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x 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: KR üzemeltetésében lévő gk. jav,karb,kárj,műszvizs
Hivatkozási szám: EKR001027932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50100000-6

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek jótállási időn belüli kárjavítása, műszaki
vizsgáztatása és jólállási időn túli kárjavítása, javítása, karbantartása, valamint műszaki vizsgáztatása
vállalkozási keretszerződés keretében 10 részben az alábbiak szerint:
1.Audi gk. jótállási időn belüli kárjav., műszvizsg.;47db
2.Audi gk. jótállási időn túli kárjav., jav., karbantartása, és műszvizsg.;39db
3.Mercedes gk. jótállási időn belüli kárjav., műszakivizsg.;372db
4.Mercedes gk. jótállási időn túli kárjav., jav., karbantartása, és műszvizsg.;201db
5.Opel gk. jótállási időn belüli kárjav.a, műszvizsg.;93db
6.Ope gk. jótállási időn túli kárjav., jav., karbantartása,és műszvizsg.;72db
7.Skoda,Seat,VW gk. jótállási időn belüli kárjav., műszvizsg.;455db
8.Skoda,Seat,VW gk. jótállási időn túli kárjav., jav., karbantartása és műszvizsg.;421db
9.Suzuki gk. jótállási időn belüli kárj., műszvizsg.;150db
10.Suzuki gk. jótállási időn túli kárjav., jav., karbantartása és műszvizsg.,49db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
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: Audi gk. jótállási időn belüli kárjav., műsz.vizs.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
47 db Audi gyártmányú gépkocsi jótállási időn belüli kárjavítása, műszaki vizsgáztatása vállalkozási
keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 4.166.667,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.

13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Audi gk. jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
39 db Audi gyártmányú gépkocsi jótállási időn túli kárjavítása, javítása, karbantartása valamint műszaki
vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 8 600 000,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20

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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Mercedes gk jótállási időn belüli kárjav,műsz.vizs
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
372 db Mercedes gyártmányú gépkocsi jótállási időn belüli kárjavítása, műszaki vizsgáztatása vállalkozási
keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 16 800 000,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:

A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Mercedes jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
201 db Mercedes gyártmányú gépkocsik jótállási időn túli kárjavítása, javítása, karbantartása valamint
műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 17 433 333 Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Opel gk. jótállási időn belüli kárjav., műsz.vizs.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50100000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
93 db Opel gyártmányú gépkocsik jótállási időn belüli kárjavítása, műszaki vizsgáztatása vállalkozási
keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 2 750 000,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Opel gk jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
72 db Opel gyártmányú gépkocsik jótállási időn túli kárjavítása, javítása, karbantartása valamint műszaki
vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 4 233 333,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel

kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Skoda,Seat,VW jótállási időn belüli kárjav,műsz.vi
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
455 db Skoda, Seat, Volkswagen gyártmányú gépkocsik jótállási/garanciális időn belüli kárjavítása, műszaki
vizsgáztatás vállalkozási keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 14 800 000,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Skoda,Seat,VW jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
421 db Skoda, Seat, Volkswagen gyártmányú gépkocsik jótállási időn túli kárjavítása, javítása, karbantartása
valamint műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36
hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 46 533 333,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Suzuki jótállási időn belüli kárjav., műsz.vizs.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
150 db Suzuki gyártmányú gépkocsik jótállási időn belüli kárjavítása, műszaki vizsgáztatása vállalkozási
keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 8 466 667,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Suzuki jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
49 db Suzuki gyártmányú gépkocsik jótállási időn túli kárjavítása,javítása, karbantartása valamint műszaki
vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében szerződéskötéstől számított 36 hónapig.
A keretszerződés értéke évente (keretösszeg): nettó 5 133 333,- Ft
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a gépjárművek javításához szükséges személyi és dologi
feltételekről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint
számítandók.
Ajjánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő
alkatrészeket, karosszéria elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt rendelkezzen olyan telephellyel, amely a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.
13.) IRM rendeletben meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülékkel felszerelt
gépjármű műszaki vizsgáztatására alkalmas.
A részletes elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg.
(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 javítások során beépített alkatrészek esetében a kiskereskedelmi árakból
adott kedvezmény mértéke (%) (min. 10%- max. 40 %) 20
2 Az M4.) alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt - 1 db – átadás-átvételi ponton túli
átadás-átvételi pont(ok)ra vonatkozó megajánlás régiónként (db) 20
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:
A II.2.5. pontban található 1. és 3. értékelési szempontok alszempontjait és az értékelésre vonatkozó
információkat karakterkorlát miatt a VI.4.3. pont, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD)
tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 573767
(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: 1 Elnevezés: Audi gk. jótállási időn belüli kárjav., műsz.vizs.
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 - 023862 (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: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 2 Elnevezés: Audi gk. jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
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 - 023862 (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: 3
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: 3
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: 3 Elnevezés: Mercedes gk jótállási időn belüli kárjav,műsz.vizs
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 - 023862 (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: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 4 Elnevezés: Mercedes jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
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 - 023862 (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: 3
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: 3
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: Opel gk. jótállási időn belüli kárjav., műsz.vizs.
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 - 023862 (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: 6 Elnevezés: Opel gk jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
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 - 023862 (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: 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
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: 7 Elnevezés: Skoda,Seat,VW jótállási időn belüli kárjav,műsz.vi
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 - 023862 (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: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 8 Elnevezés: Skoda,Seat,VW jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb
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 - 023862 (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: 3
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: 3
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: 9 Elnevezés: Suzuki jótállási időn belüli kárjav., műsz.vizs.
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 - 023862 (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: 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
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: 10 Elnevezés: Suzuki jótállási időn túli kárj.,vizs.,karb.,jav
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 - 023862 (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: 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
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:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen:
- Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy
részvételi jelentkezést nyújtottak be;
- Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a közbeszerzéshez támogatást
nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint
súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs
lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Az 1., 2., 7., 8. rész tekintetében Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., 1139 Budapest, Fáy u. 27.
Adószám: 10880652-2-44
Az 1-10. rész tekintetében Varga József ev., 4254 Nyíradony, Wesselényi utca 10. Adószám:
47300910-2-29
A 2.,4.,6.,8.,10. rész tekintetében a Ripca Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Adószám:
13187367-2-42
A 3.,4. rész tekintetében a Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft., 1133
Budapest, Kárpát u. 21. Adószám: 10445952-2-44
A 9.,10. rész tekintetében a Syscar Kft., 6500 Baja, Szegedi út 133. Adószám: 11031136-2-03
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 Kbt. 148. §-ban meghatározott
időn belül.
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:
2019/09/06 (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 Kommunikációs Hivatal (14370/2019)
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: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Huszár András
Telefon: +36 17956366
E-mail: andras.huszar@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 17956366
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mtu.gov.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:
x 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: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTÜ nyomdai előkészítés és kivitelezés feladata
Hivatkozási szám: EKR000939562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részére kommunikációs célú nyomdai kiadványok grafikai tervezése,
teljes körű nyomdai előkészítése, kivitelezése valamint kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok
ellátása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 283082450 (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: Nyomdai előkészítési feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79342200-5

További tárgyak:

79530000-8

Kiegészítő szójegyzék

79552000-8
79553000-5
79800000-2
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest. Kacsa utca 15-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Kreatív koncepció kialakítása, a kiadványokhoz kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása, stockfotó
beszerzése
A nyertes Ajánlattevő feladata a nyomdai termékek kreatív koncepciójának kialakítása, összesen 8
különböző méretű és oldalszámú kiadvány tekintetében. A nyertes Ajánlattevő három kreatív koncepciót
szállít, amelyből Megrendelő választ.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kiadványokhoz kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása, mely
magában foglalja az alábbi feladatokat is:

Infografikus ábrák: képek, ábrák, rajzok, grafikonok, táblázatok és egyéb adatvizualizációk grafikai tervezése
a Megrendelő által meghatározott tartalommal.
Piktogramok: igény esetén piktogramok elkészítése.
Térkép: a Megrendelő különféle kiadványaiba kerülő térképes vizualizációk grafikai tervezése.
Valamennyi kiadványnál, igény esetén a nyomdatechnikai gyártáshoz szükséges extrák előkészítése, pl. UV
formalakk sablon, stanc rajz stb. elkészítése is a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.
2. Szövegírási feladatok ellátása, kéziratkészítés
Igény esetén a nyertes Ajánlattevő feladata a Megrendelő instrukciói (téma, stílus, terjedelem, tartalom
stb.) alapján a kiadványok (összesen 8 különböző méretű és oldalszámú kiadvány) szöveges tartalmának
elkészítése (kézirat) magyar vagy angol nyelven. A szöveges tartalom elkészítéséhez a háttéranyagot a
Megrendelő biztosítja.
A kézirat terjedelme: A/4-es oldal esetén előreláthatólag kb. 3-4000 karakter szóközökkel, A/5-ös oldal
esetén előreláthatólag kb. 2000 karakter szóközökkel.
3. Fordítás
Nyertes Ajánlattevő feladata a kiadványokhoz kapcsolódó fordítási munkák elvégzése, beleértve a különféle
kiadványokba kerülő térképek jelmagyarázatának idegen nyelvre történő fordítását is.
A fordításnak valamennyi nyelv esetén grammatikailag, szemantikailag, stilisztikailag helyesnek, kulturálisan
adaptáltnak és terminológiailag pontosnak és koherensnek, valamint korrektúrázottnak kell lennie. A nyertes
Ajánlattevőnek köteles figyelembe venni, hogy a legtöbb kiadvány speciális, szakmai szöveggel rendelkezik,
amelynek fordítása is az adott szakterületen jártas fordítót igényel.
4. Magyar és idegen nyelvű lektorálás
A nyertes Ajánlattevő feladata a kézirat szövegének betördelését megelőzően a korrektúra elvégzése (nyelvi
és helyesírási szempontból egyaránt, idegen nyelveken is, ahol külön anyanyelvű szaklektorral szükséges
a szövegeket jóváhagyatni), valamint a kéziratban szereplő esetleges számoknak/adatoknak (telefonszám,
ajánlati ár stb.) az eredeti kéziratban olvashatóval való összevetése, ellenőrzése.
Az oldalak szerkesztését/tördelését követően, nyomdai leadás előtt még egy ellenőrző kört – ún.
szuperlektorálást – kell alkalmazni, a tördelésből adódó esetleges problémák (pl. hibás elválasztás)
kiszűrése miatt.
5. Nyomdai előkészítési feladatok: kiadványszerkesztés (tördelés, szövegszerkesztés, képszerkesztés,
képfeldolgozás)
A nyertes Ajánlattevő feladata a kommunikációs kiadványok, nyomdai termékek teljes körű nyomdai
előkészítése, mely az alábbi feladatokat foglalja magában:
A nyertes Ajánlattevő által készített vagy a Megrendelő által átadott kézirat betördelése, a Megrendelő
által elektronikus formátumban átadott fotók elhelyezése a betördelt anyagban, színes képfeldolgozás,
retusálás, a fotóból egy vagy több alak körbevágása, teljes kiadványon belül színegyensúly beállítása és
egyéb szükséges utómunka feladatok ellátása.
A nyertes Ajánlattevő köteles a nyomdai kivitelezéshez szükséges file-t is átadni a Megrendelő által
megadott formátumban (előreláthatólag kompozit pdf).
Megrendelő köteles a II.2.6. pontban feltüntetett keretösszeg 70 %-át kimeríteni.
(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. pont M.2) a) alpont szerinti szakember szakmai
többlettapasztalata (db) 20
2 A felhívás III.1.3. M.2) b) alpont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (db) 20
3 Fiatal munkavállaló alkalmazása (fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 350
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 1.3.5-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai kivitelezési feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79822500-7

További tárgyak:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Kacsa utca 15-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Gyártás:
A nyertes Ajánlattevő feladata jellemzően, de nem kizárólagosan a Megrendelő kommunikációs célú
kiadványainak nyomdai kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátása jellemzően, de nem kizárólagosan, az
alábbiak szerint:
•alapanyagok beszerzése
•igény szerint próbanyomat/színminta készítése
•igény szerint makettkészítés
•file-ok nyomdagépre alkalmas formátumba való elkészítése, ellenőrzése
•nyomdai proof elkészítése és bemutatása Megrendelő számára
•színre bontás, film, nyomólemez elkészítése, ívre szerelés
•4, illetve többszínű ofszetnyomtatás, színes digitális nyomtatás, lakkozás, fóliázás
•stanc- és prégeszközök elkészítése, illetve prégelés, domborítás, stancolás
•kötészet: biegelés, hajtás, ragasztás, vágás, fűzés, könyvkötés
•kötegelés, csomagolás
Megrendelő minden esetben digitális úton, nyomdakész (composit pdf) formátumban biztosítja nyertes
Ajánlattevő számára a kiadványok nyomdai kivitelezéséhez, legyártásához szükséges anyagokat.
A beszerzés konkrét tárgyát és mennyiségét a Megrendelő eseti megrendeléseiben határozza meg. A
szerződéses időszak alatt legyártandó nyomdai eszközök listáját az ajánlati táblázat tartalmazza.
A gyártási feladat megkezdése előtt a szakmai javaslattal esetlegesen kiegészített megrendelési ajánlatot,
lehetőség szerint a gyártási végeredményhez leginkább közelítő mintával kell alátámasztania.
A nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a gyártási feladatok során törekedjen a minőségi és
költséghatékonysági szempontok érvényesítésére. További feltétel minden esetben a Megrendelő arculati
kézikönyvében foglalt előírások betartása, amelyet Megrendelő a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsát.
Megrendelő által elvárt maximum mennyiségek pl. 70.000 darab B/4 méretű színes kiadvány, illetve 15.000
darab B/5 nagyságú színes kiadvány. További paramétereket és mennyiségeket az ártáblázat tartalmazza.
2. Szállítás:
A nyertes Ajánlattevő feladata az elkészült kiadványok, eszközök, illetve a megvalósításhoz kapcsolódó
anyagok szállításának lebonyolítása és átadása a Megrendelő részére az általa előzetesen megjelölt
budapesti helyszínen, az átadás átvétel dokumentálásával (szállítólevél).
A Megrendelő részére leszállított termékek további mozgatása, telephelyen belüli szétosztása a nyertes
Ajánlattevőnek nem kötelessége, arról a Megrendelő gondoskodik.
Megrendelő köteles a II.2.6. pontban feltüntetett keretösszeg 70 %-át kimeríteni.
A részletes feladatokat 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 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 1.3.5-15 -2015-00001
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 226 - 517412
(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: Nyomdai előkészítési 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:
2019/06/03 (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: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28278061
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@brightly.hu
Telefon: +36 309282965
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: 110865300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110865300
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: Nyomdai kivitelezési 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:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46905710
Postai cím: Eötvös utca 9. A ép. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
E-mail: crew@crewprint.hu
Telefon: +36 703335896
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: 172217150
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 172217150
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1.rész
Lounge Design Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. Adószám: 22715544-2-43,
Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41. Adószám: 12452648-2-13
2.rész
Lounge Design Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. Adószám: 22715544-2-43,
CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.-t 1067 Budapest Eötvös utca 9. A ép. 20. Adószáma:
11797898-2-42
Alföldi Nyomda Zrt. Székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. Adószáma:11147729-2-09
Értékelés: Az 1. részben az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont
esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás a 3. részszempontnál
pontozás.
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
meghatározottak 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:
2019/09/06 (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)

Orosházi Kórház (16396/2019)
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: Orosházi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73678515
Postai cím: Könd Utca 59
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Mihály
Telefon: +36 68411166
E-mail: laczimihaly@ohk.hu
Fax: +36 68411166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ohk.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: 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: Élelmezési alapanyagok 2019.közbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000290762019
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:
Élelmezési alapanyagok 2019. közbeszerzése – kenyér- és pékáru; húskészítmények és töltelékáruk;
zöldség-gyümölcs termékek vonatkozásában – Orosházi Kórház részére 3 részajánlati kör.
Keretmegállapodás megkötése 12 hónapra, amely további 12 hónappal meghosszabbítható. Részenként
12 hónapra keretösszeg(1.rész esetében nettó 12.129.952,-HUF, 2. rész esetében nettó 11.665.925,HUF, 3. rész esetében nettó 20.541.493,-HUF)kerül meghatározásra- amely a szerződéses díjat képeziazzal, hogy a számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik a nyertes vállalkozó által megadott egységárak alapján, szállításonként. A
specifikációs excel táblázatban a terméklistát és a hozzátartozó mennyiségeket a az ajánlatkérő az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében adta meg. A beszerzés megvalósítására a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pontja
alapján kerül sor.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 44666448 (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: Húskészítmények és töltelékáru
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza,
Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok 2019. közbeszerzése – kenyér- és pékáru; húskészítmények és töltelékáruk;
zöldség-gyümölcs termékek vonatkozásában – Orosházi Kórház részére 3 részajánlati kör, melyből az 1.
rész alapmennyisége 12 hónapra 12.821 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi
minimumelvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban
nyilatkozni kell. A Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér
tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A
megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát
ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen
kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés a szerződéskötést
követő hó első napjától lehetséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáru, nehézvajas sütemény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza,
Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok 2019. közbeszerzése – kenyér- és pékáru; húskészítmények és töltelékáruk;
zöldség-gyümölcs termékek vonatkozásában – Orosházi Kórház részére 3 részajánlati kör, melyből
a 2. rész alapmennyisége 12 hónapra 183.900 db, 300 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás
„Jellemzők, minőségi minimumelvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről
ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell. A Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti
pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított
arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel
kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen
kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés a szerződéskötést
követő hó első napjától lehetséges.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség - gyümölcs
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza,
Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok 2019. közbeszerzése – kenyér- és pékáru; húskészítmények és töltelékáruk;
zöldség-gyümölcs termékek vonatkozásában – Orosházi Kórház részére 3 részajánlati kör, melyből a 3.

rész alapmennyisége 12 hónapra 73.401 kg, 1.00 db és 1.000 csomó. A specifikációs excel és a műszaki
leírás „Jellemzők, minőségi minimumelvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet,
erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell. A Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti
pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, kumulált ajánlati ár tekintetében
fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel
kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen
kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés a szerződéskötést
követő hó első napjától lehetséges. A kumulált ajánlati ár meghatározása a dokumentációban foglaltak
szerint történik.
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 085 - 203402
(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: Húskészítmények és töltelékáru
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:
2019/08/21 (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: Gastrosa Trade Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12118524
Postai cím: Repülőtéri Ut 6. A. ép. 2. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: gastrosatrade@gmail.com
Telefon: +36 204337794
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: 24259904
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13050955
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: Kenyér, pékáru, nehézvajas sütemény
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:
2019/08/21 (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: Szegedi Sütödék Élelmiszeripari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73475071
Postai cím: Kiskorona Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@szegedisutodek.hu
Telefon: +36 62488388
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62498078
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23331850
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11074000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Zöldség - gyümölcs
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:

2019/08/21 (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: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76844456
Postai cím: Röszkei Út 48
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580660
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62580663
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41082986
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20541493
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) 1. rész ajánlattevők: 1) Ajánlattevő neve: Szőke és Társai Kft.
Ajánlattevő címe: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 18.
Ajánlattevő adószáma: 10701654-2-04
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 10
2. ajánlati ár (nettó Ft): 13 772 523
2) Ajánlattevő neve: Baromfiudvar 2002 Kft.
Ajánlattevő címe: 4002 Debrecen Balmazújvárosi út 10.
Ajánlattevő adószáma: 12830093-2-09
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 2
2. ajánlati ár (nettó Ft): 12 881 310

3) Ajánlattevő neve: Gastrosa Trade Kft.
Ajánlattevő címe: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6 A/2
Ajánlattevő adószáma: 25053933-2-43
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 10
2. ajánlati ár (nettó Ft): 13 050 955
2. rész ajánlattevők:
1) Ajánlattevő neve: Szegedi Sütödék Kft.
Ajánlattevő címe: 1036 Budapest, Kiskorona u 2.
Ajánlattevő adószáma: 11084732-2-41
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 10
2. ajánlati ár (nettó Ft): 11 074 000
2) Ajánlattevő neve: Flamand Pékáru Kft.
Ajánlattevő címe: 6800 Hódmezővásárhely Klauzál 56.
Ajánlattevő adószáma: 10226542-2-06
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 10
2. ajánlati ár (nettó Ft): 11 633 750
3. rész ajánlattevők:
1) Ajánlattevő neve: Juhász Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe: 5600 Békéscsaba, Gerla 2034/1.
Ajánlattevő adószáma: 23895113-2-04
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 2
2. kumulált ajánlati ár (%):8 627,6815
2)Ajánlattevő neve: M és Társa Kft.
Ajánlattevő címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 48.
Ajánlattevő adószáma: 11392929-2-06
1. késedelmi kötbér (%) (teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt negyedóra után
az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó értékének %-ában kérjük megadni; a megajánlás
lehet:minimum 2% legfeljebb 10%.): 10
2. kumulált ajánlati ár (%):5 950,0626.
2.) A 3. rész tekintetében kumulált ajánlati ár került megajánlásra, melynek értékét az 1) alpontban
rögzítettük. A hirdetmény azonban csak HUF-ban engedi az ár megadását.
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. §
előírásainak 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:
2019/09/06 (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 (16673/2019)
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: Simon Dorina
Telefon: +36 304127947
E-mail: simon.dorina@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.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 költésgvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
Hivatkozási szám: EKR000462602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38000000-5

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 5 ajánlati részben a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítás iránti kérelmet nyújtott be a fenti pályázati forrás
vonatkozásában az 1. és a 3. ajánlati rész tekintetében. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a módosításra irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely
miatt az 1. és a 3. ajánlati részeket eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 81834865 (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: Atomerő mikroszkóp
Rész száma: 1
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 Természettudományi Kar
Fizikai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db atomerő mikroszkóp minimum 20 db AFM tűvel, rezgésmentes asztallal, vagy alátéttel. A mintatér
átmérője minimum 25 mm átmérőjű és 5 mm vastag. Pásztázási tartomány minimum 20 µm x 20 μm x
1,5 µm. z irányú felbontás minimum 0,2 nm. Az AFM fej képes legyen kontakt és nemkontakt, valamint
fáziskontraszt képalkotási üzemmódokra. Későbbi bővítési lehetőségek közé tartozzon: STM, SSR, EFM,
PRM, MFM. Jótállás 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum
4 fő részére 2 x 8 órában, valamint egy szoftvert, mely futtatható Win7, vagy újabb Windows operációs
rendszeren.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
z irányú pontosság - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a
KD-ban
z irányú pásztázási tartomány – a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer,
részletezés a KD-ban
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek
vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék
nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges
CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 z irányú pontosság - legkedvezőbb: 0,05 nm vagy annál kisebb,
legkedvezőtlenebb: 0,2 nm 10
2 z irányú pásztázási tartomány – legkedvezőbb: 10 µm vagy annál nagyobb, legkedvezőtlenebb:
1,5 µm 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:
AK TSZ módosítás iránti kérelmet nyújtott be a fenti pályázati forrás vonatkozásában az 1. rész tekintetében.
AK a Kbt.53.§(6) bek. alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra,hogy AK a módosításra irányuló
igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek
tekinti, amely miatt az 1. részt eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közb.).
II.2.1)
Elnevezés: Hangolható fényforrás 2 μm hullámhosszon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János
Kutatóközpont, Ifjúság útja 20, Pécs 7624
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db impulzusüzemű szélessávú hangolható fényforrás 2 μm körüli hullámhosszon minimum 1 µJ-os
impulzusokkal (OPA esetén Light Conversion Pharos lézer biztosított a részünkről). Szinkronizálható
legyen a Light Conversion Pharos lézerhez (1 kHz ismétlési frekvencia, 1030 nm hullámhossz, 200 fs
impulzushossz). Kimeneti sávszélesség minimum 70 cm-1, impulzushossz maximum 300 fs. Átlagos
kimeneti teljesítmény 2060 nm-en nagyobb, mint 30 mW. RMS stabilitás minimum 2%. OPA esetén
biztosított legyen minimálisan a 3.3%-os hatásfok 30-400 μJ-os pumpálás esetén. Jótállási idő 12 hónap. Az
ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 3 fő részére 2 x 8 órában.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Jitter* - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a
KD-ban
Impulzus energia* - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a
KD-ban
*OPA esetén Light Conversion – Pharos típusú lézer maximum 1 mJ-os impulzusaival pumpálva
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek
vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék
nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges
CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jitter* - legkedvezőbb: 1 fs vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 50 fs
*OPA esetén Light Conversion – Pharos típusú lézer maximum 1 mJ-os impulzusaival pumpálva 10
2 Impulzus energia* - legkedvezőbb: 10 µJ vagy annál nagyobb, legkedvezőtlenebb: 1 μJ *OPA
esetén Light Conversion – Pharos típusú lézer maximum 1 mJ-os impulzusaival pumpálva 10
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Digitális 3D mikroszkóp
Rész száma: 3
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 Természettudományi Kar
Fizikai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db digitális 3D mikroszkóp beszerzése, mely biztosítja a minta optikai mikroszkópos megfigyelését,
mikroszkóp által alkotott képek automatikus rögzítését és feldolgozását. Hozzátartozik a mintatartó asztal,
a komplett munkafolyamatot vezérlő számítógép, és a vezérlést, adatgyűjtést és adatfeldolgozást végző
szoftver. A kamera fizikai felbontása legyen minimum 1600x1200 képpont. A látómező mérete legyen
változtatható minimum a 25 μm x 25 μm x 2 mm-es tartományon. A mikroszkóppal vizsgálható tárgynak a
megfigyelési tengelybe eső (vertikális) legnagyobb mérete: minimum 35 mm. Laterális felpoldás kisebb, mint
450 nm. Tegye lehetővé a világos és sötét látóterű megfigyelés mellett (BF, DF) polarizációs és differenciális
interferencia kontraszt üzemmódokban (DIC) történő működtetést.
Jótállás 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 2 fő részére 8
órában.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Képes a mintafelszín 3D domborzatának optikai elvű leképezésére (pl. mélységi szeleteléssel), s ebből
3D jellemzők (pl. domborzat, vagy felületi egyenetlenség) megjelenítésére és dimenzionális méréseket is
lehetővé tevő felvételek készítésére - pontkiosztás, részletezés a KD-ban
Képes a dinamikus tartomány növelésére különböző expozícióval készült felvételek automatizált
kombinálására, azaz ún. High Dynamic Range felvételek készítésére - pontkiosztás, részletezés a KD-ban
Képes a látótér – akár több négyzetcentiméterre történő – növelésére, a mintafelszín szomszédos
területeiről készített felvételek részlegesen automatizált összefűzésével (instant panoráma üzemmód) pontkiosztás, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek
vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék
nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges
CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Képes a mintafelszín 3D domborzatának optikai elvű leképezésére, s ebből
3D jellemzők megjelenítésére és dimenzionális méréseket is lehetővé tevő felvételek készítésére 10
2 Képes a dinamikus tartomány növelésére különböző expozícióval készült felvételek automatizált
kombinálására, azaz ún. High Dynamic Range felvételek készítésére 10
3 Képes a látótér – akár több négyzetcentiméterre történő – növelésére, a mintafelszín szomszédos
területeiről készített felvételek részlegesen automatizált összefűzésével (instant panoráma
üzemmód) 10
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:
AK TSZ módosítás iránti kérelmet nyújtott be a fenti pályázati forrás vonatkozásában a 3. rész tekintetében.
AK a Kbt.53.§(6) bek. alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra,hogy AK a módosításra irányuló
igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek
tekinti, amely miatt a 3. részt eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közb.).
II.2.1)
Elnevezés: Spektrométer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38636000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János
Kutatóközpont, Ifjúság útja 20, Pécs 7624
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db spektrométer az 1850 nm – 2200 nm –es hullámhossztartományra, minimum 0,2 nm-es felbontással,
mely képes a fényimpulzus spektrumának egylövéses előállítására. A berendezés legyen triggerelhető. A
detektor típusa 512 elemű array, melynek termikus-elektronikus hűtési lehetősége -10°C-ig adott. Dinamikus
tartomány legyen legalábba 1000:1, a jel-zaj viszony legalább 10000:1. A rés mérete 10 μm. Az integrációs
idő legalább 1 ms. Tartalmazza a mérések kiértékelésére alkalmas, Win7, vagy újabb Window rendszerben
futtatható szoftvert. Jótállási idő: 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét
minimum 2 fő részére 8 órában.
Spektroszkópiai eszköz: Spektrométer, mely maximum 2nm-es felbontással képes az 1850 nm - 2200 nm-es
hullámhossz-tartományon a fényimpulzus spektrumának egylövéses előállítására.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Felbontás - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a
KD-ban
Hullámhossztartomány szélessége - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója
szerinti módszer, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek
vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék
nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges
CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felbontás – legkedvezőbb: 1 nm vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 2
nm 10
2 Hullámhossztartomány szélessége– legkedvezőbb: 650 nm vagy annál nagyobb,
legkedvezőtlenebb: 350 nm 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Optikai parametrikus erősítő rendszer beszerzése

Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézet (7624 Pécs
Szigeti út 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db optikai parametrikus erősítő (OPA = Optical Parametric Amplifier) rendszer Spitfire Ace típusú titán
zafír lézer erősítőhöz. Az OPA rendszernek alkalmasnak kell lennie a 800 nm-es hullámhosszúságú kimenő
nyalábbal rendelkező, mintegy 1 mJ/impulzus energiájú és 100 fs-os impulzushosszal rendelkező titán zafír
lézer frekvenciakonverziójára. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie a kilépőnyaláb 290 és 2600 nm
közötti hangolására. Az OPA által generált impulzusok a 60-200 fs tartományba kell essenek.
Jótállás: 12 hónap
Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 3 fő részére 8 órában.
Legfontosabb paraméterek:
Bemeneti nyaláb hullámhossza: 800 nm
Bemeneti nyaláb impulzushossza: 100 fs
Hangolási tartomány: 290 nm – 2600 nm
Impulzushossz: 60 – 200 fs
A beszerezni kívánt eszköz femtoszekundumos lézernek minősül
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Frekvencia mixelő-konvertáló egység hangolási tartományának alsó határa - a Miniszterelnökségnek a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása
tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
Alap készülék hangolási tartományának felső határa - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített
útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
Ajánlatkérő a fényforrás alatt (III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) alkalmasság) a
femtoszekundumos lézereket (pl. lézeroszcillátort vagy erősítőt) érti, vagyis bármilyen olyan lézert, amelynek
az impulzushossza a femtoszekundumos tartományba esik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Frekvencia mixelő-konvertáló egység hangolási tartományának alsó határa
– legkedvezőbb: 200 nm vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 290 nm 10
2 Alap készülék hangolási tartományának felső határa – legkedvezőbb: 4000 nm vagy annál
nagyobb, legkedvezőtlenebb: 2600 nm 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
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: 2019 /S 084 - 199203
(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: Atomerő mikroszkóp
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:
2019/08/28 (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: Joó Katalin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22614360
Postai cím: Alkotmány Utca 7
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
E-mail: joo.katalin@invitel.hu
Telefon: +36 305678861
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: 30795832

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11415000
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: Hangolható fényforrás 2 μm hullámhosszon
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:
2019/08/16 (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: 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 igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40787230
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21357900
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: Digitális 3D mikroszkóp
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:
2019/08/28 (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: Unicam Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21829684
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: unicam@unicam.hu
Telefon: +36 12215536
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12215543
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12802292
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11550670
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: Spektrométer
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:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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 igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12132888
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7617195
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: Optikai parametrikus erősítő rendszer 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:
2019/08/16 (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: 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 igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29372863
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29894100
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:
Érvényes ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
Joó Katalin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2131 Göd, Alkotmány u.7. 13732998-2-13

2. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
12395152-2-42
3. rész:
Unicam Magyarország Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. 10853940-2-42;
Carl Zeiss Technika Kft. 2040 Budaörs, Neumann J. u. 3. 10548756-2-13;
GRIMAS Ipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1214 Budapest, Puli sétány 2-4.
10548756-2-13
4. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
12395152-2-42;
Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. 1031 Budapest, Drótos u. 1. 10483592-2-41
5. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
12395152-2-42
Érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma, érvénytelenség indoka:
1. rész:
Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság 1196 Budapest, Kossuth Lajos
utca 116. 24076364-2-43 a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján
érvénytelen;
Unicam Magyarország Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. 10853940-2-42 a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
4. rész:
HORIBA France SAS 16-18 Rue du Canal, 91165 LONGJUMEAU, France FR54837150366 a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/09/06 (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)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (16773/2019)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80280071
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000922782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15800000-6

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész - Tőkehús, húskészítmény, csomagolt húskészítmény: 53 823 kg, 404 023 csomag;
2. rész - Baromfihús: 28 766 kg;
3. rész - Tej, tejtermékek, margarinok: 9 794 kg, 116 373 liter, 946 626 db, 70 csomag;
4. rész: Zöldség, gyümölcs, savanyúság: 54 135 kg, 560 db;
5. rész - Füszértáru: 133 634 kg, 95 513 liter, 520 558 db;
6. rész - Mélyhűtött zöldségek, palacsinták: 97 865 kg, 9 000 db;
7. rész - Mélyhűtött húskészítmény, halak, sajtok: 7 778 kg, 100 db;
8. rész - Kenyér, péktermék: 42 500 kg, 172 000 csomag, 2 153 700 db;
9. rész - Tojás: 79 500 db;
10. rész: Tisztított zöldségek: 78 550 kg.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 236512059 (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: Tőkehús, húskészítmény, csomagolt húskészítmény
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.), mátészalkai telephelye (4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.) és fehérgyarmati telephelye
(4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész - Tőkehús, húskészítmény, csomagolt húskészítmény: 53 823 kg, 404 023 csomag mennyiségben. A
megadott mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás
rendszerben működik, ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségektől (53 823 kg, 404 023 csomag) Ajánlatkérő a
szerződés időbeli hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) és fehérgyarmati telephelye (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
2. rész - Baromfihús: 28 766 kg mennyiségben. A megadott mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet
(opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás rendszerben működik, ezért szükséges a megadott
kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását, valamint a
853/2004/EK rendelet II. melléklet III. szakaszában meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy
szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés teljesítése során.
(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 megadott mennyiségtől (28 766 kg) Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya
alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek, margarinok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, nagykállói telephelye (4320
Nagykálló, Szabadság tér 13.), sóstói telephelye (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.), mátészalkai
telephelye és fehérgyarmati telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
3. rész - Tej, tejtermékek, margarinok: 9 794 kg, 116 373 liter, 946 626 db, 70 csomag mennyiségben. A
megadott mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás
rendszerben működik, ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségektől (9 794 kg, 116 373 liter, 946 626 db, 70 csomag)
Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye és fehérgyarmati telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
4. rész - Zöldség, gyümölcs, savanyúság: 54 135 kg, 560 db mennyiségben. A megadott mennyiségektől
Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás rendszerben működik,
ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségektől (54 135 kg, 560 db) Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Füszértáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15330000-0

További tárgyak:

15400000-2
15850000-1
15870000-7
15884000-8
15894200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, mátészalkai és fehérgyarmati
telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
5. rész - Füszértáru: 133 634 kg, 95 513 liter, 520 558 db mennyiségben. A megadott mennyiségektől
Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás rendszerben működik,
ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségektől (133 634 kg, 95 513 liter, 520 558 db) Ajánlatkérő a
szerződés időbeli hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött zöldségek, palacsinták
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15896000-5

További tárgyak:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, mátészalkai és fehérgyarmati
telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
6. rész - Mélyhűtött zöldségek, palacsinták: 97 865 kg, 9 000 db mennyiségben. A megadott mennyiségektől
Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás rendszerben működik,
ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra

vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségektől (97 865 kg, 9 000 db) Ajánlatkérő a szerződés
időbeli hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött húskészítmény, halak, sajtok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15200000-0

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, mátészalkai és fehérgyarmati
telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
7. rész - Mélyhűtött húskészítmény, halak, sajtok: 7 778 kg, 100 db mennyiségben. A megadott
mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás
rendszerben működik, ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását, valamint a
853/2004/EK rendelet II. melléklet III. szakaszában meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy
szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés teljesítése során.

(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 megadott mennyiségektől (7 778 kg, 100 db) Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péktermék
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, nagykállói telephelye, sóstói
telephelye, mátészalkai telephelye és fehérgyarmati telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
8. rész - Kenyér, péktermék: 42 500 kg, 172 000 csomag, 2 153 700 db mennyiségben. A megadott
mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás
rendszerben működik, ezért szükséges a megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségektől (42 500 kg, 172 000 csomag, 2 153 700 db)
Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye és fehérgyarmati telephelye
(4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
9. rész - Tojás: 79 500 db mennyiségben. A megadott mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %-kal eltérhet (opció).
Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás rendszerben működik, ezért szükséges a megadott kiszerelési
egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségtől (79 500 db) Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya
alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
II.2.1)
Elnevezés: Tisztított zöldségek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03221000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye és fehérgyarmati telephelye
(4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint:
10. rész - Tisztított zöldségek: 78 550 kg mennyiségben. A megadott mennyiségektől Ajánlatkérő +20 %kal eltérhet (opció). Ajánlatkérő minden részlege egyéni tálcás rendszerben működik, ezért szükséges a
megadott kiszerelési egységekben történő árajánlat kérés.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevők
kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura vonatkozóan
tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási
időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági
időtartam minimum 80 %-ával.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő szerződéskötési feltételként előírja a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezetében
meghatározott paramétereknek megfelelő, legalább egy szállítójármű rendelkezésre állását a szerződés
teljesítése során.
(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 megadott mennyiségtől (78 550 kg) Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya
alatt +20 %-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:
Ajánlattevő a Termékeket az alábbi ütemezés szerint, határidőre a szerződés időtartama alatt folyamatosan
a leadott megrendelésnek megfelelően naponta 6:00 óra és 13:00 óra között köteles szállítani.
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 250 - 576919
(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: Tőkehús, húskészítmény, csomagolt húskészítmény
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:
2019/08/08 (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: Mada-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26657611
Postai cím: Hizlalda Út 2
Város: Nyírmada
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4564
Ország: Magyarország
E-mail: bodnarjulietta@madahus.hu
Telefon: +36 306706563
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45592011
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: 71073174
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: Baromfihús
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:
2019/08/26 (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: Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39079231
Postai cím: PETŐFI UTCA 78
Város: LÉTAVÉRTES
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: h.h.kft.ujleta@gmail.com
Telefon: +36 203370574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20595230
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tej, tejtermékek, margarinok
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:
2019/08/26 (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: TA-TE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23932184
Postai cím: Nyíregyházi Út 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
E-mail: postmaster@tate.t-online.hu
Telefon: +36 206626622
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42596048
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: 54343065
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: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
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:
2019/07/29 (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: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84246404
Postai cím: Debreceni Út 270
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@geminitrade.hu
Telefon: +36 209437305
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42403875
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: 13563850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Füszértáru
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 - 024274 (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: 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
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Mélyhűtött zöldségek, palacsinták
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:
2019/08/26 (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: Delforg Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71912084
Postai cím: Fő Út 270.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: wagner.kati@delforg.hu
Telefon: +36 24478870

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24007840
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: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Mélyhűtött húskészítmény, halak, sajtok
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 - 024274 (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: 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
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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Kenyér, péktermék
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:
2019/08/08 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15575180
Postai cím: Gomba Utca 2-4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: nyirkenyer@hasso.hu
Telefon: +36 304696919
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Mátészalkai Sütőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97049117
Postai cím: Árpád Utca 25
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@msuto.t-online.hu
Telefon: +36 44310776
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52928900
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: 9 Elnevezés: Tojás
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 - 024274 (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: 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
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: 10 Elnevezés: Tisztított zöldségek
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 - 024274 (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:
Ajánlattevő neve: Baromfiudvar 2002 Kft (2., 3. 5. 6., 7. és 9. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.
Ajánlattevő adószáma: 12830093-2-09
Ajánlattevő neve: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. (2., 6. és 7. részben tett
ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 3900 Szerencs Dobó Út 32.
Ajánlattevő adószáma: 11078768-2-05
Ajánlattevő neve: Delforg Kft. (6. és 7. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 2330 Dunaharaszti Fő Út 270.
Ajánlattevő adószáma: 10803574-2-13
Ajánlattevő neve: East Milk Korlátolt Felelősségű Társaság (3. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Simai Út 4.
Ajánlattevő adószáma: 23174610-2-15
Ajánlattevő neve: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4. 9. és
10. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Debreceni Út 270.
Ajánlattevő adószáma: 10661637-2-15
Ajánlattevő neve: Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (2., 5. 6. és 7. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 33.
Ajánlattevő adószáma: 11829612-2-09
Ajánlattevő neve: Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1. és 2. részben
tett ajánlatot)

Ajánlattevő székhelye: 4281 LÉTAVÉRTES PETŐFI UTCA 78.
Ajánlattevő adószáma: 25337222-2-09
Ajánlattevő neve: Mada-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1.részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4564 Nyírmada Hizlalda Út 2.
Ajánlattevő adószáma: 11807007-2-15
Ajánlattevő neve: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság (6. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4080 Hajdúnánás Szikra telep 0946/13. hrsz
Ajánlattevő adószáma: 25400263-2-09
Ajánlattevő neve: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (5. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kardos István Utca 1586/1.
Ajánlattevő adószáma: 10957587-2-13
Ajánlattevő neve: Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft. és Mátészalkai Sütőipari Kft. (8. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Gomba Utca 2-4. és 4700 Mátészalka Árpád Utca 25.
Ajánlattevő adószáma: 11653808-2-15 és 11934998-2-15
Ajánlattevő neve: Robert Aradi Korlátolt Felelősségű Társaság (5. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő Gyömrői Út 83.
Ajánlattevő adószáma: 13413165-2-13
Ajánlattevő neve: TA-TE Kft. (3. és 5. részben tett ajánlatot)
Ajánlattevő székhelye: 4551 Nyíregyháza Nyíregyházi Út 2.
Ajánlattevő adószáma: 11974437-2-15
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:
2019/09/06 (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)

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17265/2019)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Velikovszki László
Telefon: +36 302286582
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbesz.-i feladatok ellátása,tanácsadás,minbizt.
Hivatkozási szám: EKR001062542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
(Köz)beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és szaktanácsadás, valamint minőségbiztosítás és
ellenőrzés két részben:
1. rész: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és (köz)beszerzésekkel kapcsolatos egyéb
lebonyolítási, tanácsadási feladatok, valamint pénzügyi és informatikai tanácsadási feladatok ellátása,
2. rész: Közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátása.
Rövidítések: Gazdasági szereplő:GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet:AIRSZ;
Ajánlattevő:AT; Ajánlatkérő:AK; 321/2015.(X.30.)Korm.r.: R.; 424/2017.(XII.19.)Korm. r.:EKRr.; 301/2018.
(XII.27.)Korm.r.: DKÜr.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok:KD; Keretmegállapodás:KM;
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR;
Központosított Közbeszerzési Portál:KKP; felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:FAKSZ;
257/2018.(XII.18.)Korm.r.:FAKSZ.r.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 - 15671 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 158 - 391025
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/16 (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 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)
Helyesen:
2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap)
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: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
4. M.2.c) pont szerinti egyik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)
Helyesen:
4. M.2.c) pont szerinti egyik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap)
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 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
5. M.2.c) pont szerinti másik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)
Helyesen:
5. M.2.c) pont szerinti másik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-12 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
10
Helyesen:
5
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:
. .
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 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
5
Helyesen:
10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Mindkét részben:
1.KD rendelkezésre bocsátás:Kbt.57.§szerint, EKRr. 11.§(7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton.A
KD azAF közzétételének időpontjától elérhető azEKR-ben. AK a KDban iratmintát bocsát ATk
rendelkezésére.Eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKRben történő ATi regisztráció-az
EKRr. szerint.
2.Kbt.71.§;Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása:AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
3.AT-nek,közös ATnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§(2)és(6)a)ésb) szerint
(nemleges nyilatkozat is);Kbt.67.§(1)és(4) alapján.A Kbt.66.§(5) alapján a Kbt.68§(4) szerinti
tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni,az Kbt.41/A.§alapján,elektronikus űrlap kitöltésével.
4.AT,AIRSZ és adott esetben AV csatolja:-ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy
aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006.évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírásmintája,-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók

cégjegyzésre jogosult személytől származó,ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a
meghatalmazott aláírásával.
5.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell
a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
6. III.1.3)M.1, M.2 pontjában az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített
AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást
a KDban meghat. tartalommal.A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,hogy az ATk képviseletére jogosult GSZ az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
8. AK a Kbt.35.§(8)-(9)alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.AK projekttársaság alapítását az önálló ATk
vonatkozásában is kizárja.
9.Nyertes AT kiválasztása:Kbt.76.§(2)c)alapján.Kiosztható pontszámok szempontonként
0-10pont.Pontkiosztás módszere:1.fordított arányosítás;2-6.egyenes arányosítás.
1.rész:2-6, 2.rész:2-5.értékelési szempontok tekintetében, az
alk.köv.ben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat
kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap=0pont; a maximum érték
1.rész:2-3.szempont-60hónap,4-6.szempont-36hónap;2.rész:2,4,5.szempont-36hónap,3.szempont:12hónap=maxi
pont=10pont.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot
kell feltüntetni. AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1rész:1/a sz. mellékletet, 2.rész:1/b sz.
mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében.
10.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)pontja szerinti eredménytelenséget.
11.FAKSZ:Vincze Gabriella (lajstromszám:00853).
12.A KM megkötésének feltétele,hogy az 1.rész tekintetében azM.2.pontban regisztrációs
követelménnyel érintett szakemberek szerepeljenek a FAKSZ névjegyzékben.AT-nek–adott
esetben AIRSZnak ajánlatban nyilatkoznia kell:-nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembereket mely–az alkalmasság körében megjelölt–pozícióra kívánja megajánlani,-a
megajánlott szakemberek a KM megkötéséig és a KM teljesítése alatt a FAKSZ névjegyzékben
szerepelni fognak. Névjegyzékbe vétel elmaradása AT KM megkötésétől való visszalépésének
minősül a Kbt.131.§(4)alapján,melynek következtében a 2.legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti
meg AK a KM-et,amennyiben ez utóbbit az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
13.Kbt.73.§(5): AK a KDban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a
Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14.Üzleti titok:Kbt.44.§(1)-(4);EKRr.11.§(4).
15.KM teljesítése: Kbt.135.§(1),(5)és(6) szerint.
Folyt.: VI.4.3)-ban.
Helyesen:
Mindkét részben:
1.KD rendelkezésre bocsátás:Kbt.57.§szerint, EKRr. 11.§(7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton.A
KD azAF közzétételének időpontjától elérhető azEKR-ben. AK a KDban iratmintát bocsát ATk
rendelkezésére.Eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKRben történő ATi regisztráció-az
EKRr. szerint.
2.Kbt.71.§;Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása:AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
3.AT-nek,közös ATnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§(2)és(6)a)ésb) szerint
(nemleges nyilatkozat is);Kbt.67.§(1)és(4) alapján.A Kbt.66.§(5) alapján a Kbt.68§(4) szerinti
tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni,az Kbt.41/A.§alapján,elektronikus űrlap kitöltésével.
4.AT,AIRSZ és adott esetben AV csatolja:-ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy
aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006.évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírásmintája,-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók
cégjegyzésre jogosult személytől származó,ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a
meghatalmazott aláírásával.
5.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell
a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.

6. III.1.3)M.1, M.2 pontjában az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített
AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást
a KDban meghat. tartalommal.A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,hogy az ATk képviseletére jogosult GSZ az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
8. AK a Kbt.35.§(8)-(9)alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.AK projekttársaság alapítását az önálló ATk
vonatkozásában is kizárja.
9.Nyertes AT kiválasztása:Kbt.76.§(2)c)alapján.Kiosztható pontszámok szempontonként
0-10pont.Pontkiosztás módszere:1.fordított arányosítás;2-6.egyenes arányosítás.
1.rész:2-6, 2.rész:2-5.értékelési szempontok tekintetében, az
alk.köv.ben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat
kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap=0pont; a maximum érték
1.rész:2-3.szempont-60hónap,4-6.szempont-36hónap;2.rész:2,4.szempont-20hónap,3,5.szempont:12hónap=maxi
pont=10pont.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot
kell feltüntetni. AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1rész:1/a sz. mellékletet, 2.rész:1/b sz.
mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében.
10.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)pontja szerinti eredménytelenséget.
11.FAKSZ:Vincze Gabriella (lajstromszám:00853).
12.A KM megkötésének feltétele,hogy az 1.rész tekintetében azM.2.pontban regisztrációs
követelménnyel érintett szakemberek szerepeljenek a FAKSZ névjegyzékben.AT-nek–adott
esetben AIRSZnak ajánlatban nyilatkoznia kell:-nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembereket mely–az alkalmasság körében megjelölt–pozícióra kívánja megajánlani,-a
megajánlott szakemberek a KM megkötéséig és a KM teljesítése alatt a FAKSZ névjegyzékben
szerepelni fognak. Névjegyzékbe vétel elmaradása AT KM megkötésétől való visszalépésének
minősül a Kbt.131.§(4)alapján,melynek következtében a 2.legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti
meg AK a KM-et,amennyiben ez utóbbit az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
13.Kbt.73.§(5): AK a KDban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a
Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14.Üzleti titok:Kbt.44.§(1)-(4);EKRr.11.§(4).
15.KM teljesítése: Kbt.135.§(1),(5)és(6) szerint.
Folyt.: VI.4.3)-ban.
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)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentáció módosításra került.

Kiegészítő szójegyzék

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

Makó Város Önkormányzata (16944/2019)
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: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése épít
Hivatkozási szám: EKR001001482019
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:
Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése építési beruházás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 - 014771 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 155 - 381226
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (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: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (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: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Ajánlatkérő jelen korrigendummal az ajánlattételi határidőt és a szerződéstervezetet módosította,
továbbá rendelkezés bocsájtotta a módosításokkal érintett műszaki dokumentációt .
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

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (17282/2019)
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: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Éva
Telefon: +36 305996720
E-mail: molnar.eva@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mav-start.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elhasználódott, selejtezésre váró bútorok pótlása
Hivatkozási szám: EKR000718772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elhasználódott, selejtezésre váró irodai bútorok pótlása
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak
megfelelően, lehívásonként történik. Szállító számla kiállítására az adott Lehívásra vonatkozó, a Lehívás
minden elemére kiterjedő teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles
e dokumentum egy másolati példányát mellékelni.
Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok IV. Fejezetében
található Szerződéstervezet tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 - 10785 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 118 - 289084
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/19 (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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/10/09
Helyesen:
2019/10/19
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: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/19 (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
Fő tárgy:
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett további kiegészítő tájékoztatás kérésre
válaszul a Kbt. 52.§ és 55.§
Rendelkezéseit szem előtt tartva az ajánlattételi határidő hosszabbításáról és a Közbeszerzési
Dokumentumok módosításáról döntött.
A módosítással érintett tételes ártáblázatot módosításaként, a Kbt. 55.§ rendelkezéseit szem előtt
tartva az eredeti dokumentumokkal megegyezőhelyen,közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi
az érdeklődő gazdasági szereplők részére.
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

Nagykanizsai Tankerületi Központ (17002/2019)
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: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Ferenc
Telefon: +36 93795203
E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu
Fax: +36 93795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Zalaapátiban
Hivatkozási szám: EKR000864552019
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:
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola bővítési, felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 - 15764 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 162 - 397528
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/21 (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: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (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 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: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tisztelt Ajánlattevők!

Kiegészítő szójegyzék

A Nagykanizsai Tankerületi Központ ajánlatkérő „EFOP-4.1.2-17-2017 -00106 Zalaapáti Gábor Áron
Általános Iskola bővítési, felújítási munkái” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
81. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőt arról, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyekre a Kbt. 56. § (5)
bekezdése alapján ezúton adjuk meg válaszunkat:
1) Zalaapáti építészet új építés költségvetés, Irtás, föld- és sziklamunka kiírásában csak humuszos
termőréteg leszedése szerepel, földkiemelés (alapozás részére) nem. Kérjük, szíveskedjenek
pótolni.
Válasz:
A hiányzó tétel beszúrásra került.
2) Zalaapáti építészet új építés költségvetés, Fém nyílászáró és épületlakatos kiírásban
véleményünk szerint a 19. és 22. tétel azonos, duplikáció merült fel. Kérjük, szíveskedjenek
ellenőrizni.
Válasz:
A 22. tétel törlésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az
EKR rendszerbe a Közbeszerzési dokumentumok/ További közbeszerzési dokumentumok között
feltöltött Árazatlan költségvetés új építés #3/6 dokumentum alatt az „#3 1.1 Zalaapáti építészet új
építés árazatlan.xls”-t törölte és helyette azonos helyen feltöltötte a „#3.1.1 Zalaapáti építészet új
építés árazatlan_JAVÍTOTT #20190803.xls” excel file-t.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hirdetményben az ajánlatok benyújtására
meghatározott határidőt a Kbt. 52. § (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem hosszabbítja meg,
azonban technikai okból az ajánlattételi határidő 1 órával hosszabbodik, 12:00 órára módosul.
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

Országos Onkológiai Intézet (16933/2019)
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: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zoltán
Telefon: +36 12248670
E-mail: zoli@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oncol.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tömegspektrométer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000612182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38433100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Onkológiai Intézet részére nagyfelbontású, nagytömegpontosságú hibrid tömegspektrométer
nitrogén generátorral; számítógép adatgyűjtő, adatfeldolgozó és kiértékelés támogató szoftverekkel
beszerzése adás-vételi szerződés keretében beüzemeléssel, betanítással.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 - 15336 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 158 - 389958
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontja alapján be
kell mutatni a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt szakemberét, aki a megajánlott berendezés
(tömegspektrométer rendszer) beüzemelését, kalibrálása, és a kezelésének betanítását végzi, a
szakember megnevezésével, végzettsége vagy képzettsége, és releváns szakmai tapasztalata
ismertetésével, csatolva bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát továbbá a
végzettséget, képzettséget dokumentumokat. Az önéletrajz tartalmazza elvárt gyakorlat tapasztalat
megállapításához szükséges mértékben részletezve az elvégzett feladatokat, továbbá a szakember
által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát is. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a
betanítást nem ugyanazon személy fogja végezni, úgy minden szakembernek csatolnia kell
végzettséget igazoló dokumentumot, és az önéletrajzot, és az ellátandó feladatnak megfelelő
személyes gyakorlati tapasztalatot részletezve.
M2./ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pont alapján be
kell nyújtania a megajánlott komplett berendezés (tömegspektrométer rendszer) forgalmazásához
szükséges a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és CE
minőségi, megfelelőségi tanúsítványt (vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatát.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában 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. (EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott
dokumentum.)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatványban
elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni. Amennyiben az ajánlattevő
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az alkalmassági követelmények előzetes
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. Az
ajánlatkérő elfogadja az EEKD IV. rész α pontjának kitöltését.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak
értelemszerű alkalmazásával – az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
– hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Részletek a dokumentációban.
Helyesen:
M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontja alapján be
kell mutatni a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt szakemberét, aki a megajánlott berendezés
(tömegspektrométer rendszer) beüzemelését, kalibrálása, és a kezelésének betanítását végzi, a
szakember megnevezésével, végzettsége vagy képzettsége, és releváns szakmai tapasztalata
ismertetésével, csatolva bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát továbbá a
végzettséget, képzettséget dokumentumokat. Az önéletrajz tartalmazza elvárt gyakorlat tapasztalat
megállapításához szükséges mértékben részletezve az elvégzett feladatokat, továbbá a szakember
által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát is. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a

betanítást nem ugyanazon személy fogja végezni, úgy minden szakembernek csatolnia kell
végzettséget igazoló dokumentumot, és az önéletrajzot, és az ellátandó feladatnak megfelelő
személyes gyakorlati tapasztalatot részletezve.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában 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. (EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott
dokumentum.)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatványban
elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni. Amennyiben az ajánlattevő
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az alkalmassági követelmények előzetes
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. Az
ajánlatkérő elfogadja az EEKD IV. rész α pontjának kitöltését.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak
értelemszerű alkalmazásával – az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
– hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Részletek a dokumentációban.
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: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan felsőfokú (MSc
vagy BSc, szint, vagy ezzel egyenértékű) szakirányú végzettségű szakemberrel (szervizmérnökkel),
aki legalább egy db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő berendezés (tömegspektrométer
rendszer) beüzemelése, kalibrálása, és a kezelésének betanítása tekintetében személyes gyakorlati
tapasztalattal bír. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a betanítást nem ugyanazon személy
végezni, úgy minden szakembernek rendelkeznie kell az előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel,
és az általa ellátandó feladatnak megfelelő személyes gyakorlati tapasztalattal legalább egy db
berendezés tekintetében.
M.2. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben megajánlott komplett berendezésre (tömegspektrométer rendszer) valamennyi komponensére

vonatkozóan rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal, és CE minőségi, megfelelőségi tanúsítvánnyal (vagy bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal).
Helyesen:
M.1. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan felsőfokú (MSc
vagy BSc, szint, vagy ezzel egyenértékű) szakirányú végzettségű szakemberrel (szervizmérnökkel),
aki legalább egy db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő berendezés (tömegspektrométer
rendszer) beüzemelése, kalibrálása, és a kezelésének betanítása tekintetében személyes gyakorlati
tapasztalattal bír. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a betanítást nem ugyanazon személy
végezni, úgy minden szakembernek rendelkeznie kell az előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel,
és az általa ellátandó feladatnak megfelelő személyes gyakorlati tapasztalattal legalább egy db
berendezés tekintetében.
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: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/11/22
Helyesen:
2019/11/25
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

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

Pécsi Tudományegyetem (16970/2019)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó-Gothard Máté +36 72501500
Telefon: +36 306201236
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés - EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Hivatkozási szám: EKR000607432019
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:
Szimulációs Oktatási Központ kivitelezése a Pécsi Tudományegyetem részére az
EFOP-4.2.1-16-2017-00008 pályázat keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 - 9279 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 102 - 246016
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/24 (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: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (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: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosította. A módosított dokumentumok az EKRben elérhetők.
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

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (17051/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 307741074
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok
készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre
Hivatkozási szám:
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.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok
készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71241000-9

További tárgyak:
71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása három részajánlati körben vállalkozási szerződés keretében:
1. rész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányok
készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektekre, a II.2.1. pontban
meghatározottakkal összhangban:
- Trolibusz-hálózat fejlesztése (77-es, 83-as trolibuszok útvonalának meghosszabbítása).

2. rész: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a
kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal
összhangban:
- Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
3. rész: Engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése, részletes megvalósíthatósági tanulmány
frissítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban
meghatározottakkal összhangban:
- Külső Bécsi úti villamosvonal.
Mindhárom rész esetében a beszerzés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023 azonosítószámú, „A fővárosi
villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója - Megvalósíthatósági tanulmány” című
projekt keretében történik.
(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: 360
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: A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes
fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány, KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023.
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 088 - 159116
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Külső Bécsi úti villamosvonal
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ARCUS Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kikelet u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 188400000 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: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137.§
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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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):

71320000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71241000-9

További tárgyak:
71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása három részajánlati körben vállalkozási szerződés keretében:
1. rész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányok
készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektekre, a II.2.1. pontban
meghatározottakkal összhangban:
- Trolibusz-hálózat fejlesztése (77-es, 83-as trolibuszok útvonalának meghosszabbítása).

2. rész: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a
kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal
összhangban:
- Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
3. rész: Engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése, részletes megvalósíthatósági tanulmány
frissítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban
meghatározottakkal összhangban:
- Külső Bécsi úti villamosvonal.
Mindhárom rész esetében a beszerzés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023 azonosítószámú, „A fővárosi
villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója - Megvalósíthatósági tanulmány” című
projekt keretében történik.
(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: 1266
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: 188400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ARCUS Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kikelet u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Felek a szerződés 4. sz. módosítás 2. fejezete értelmében kölcsönös megegyezésük alapján
a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 1266.
naptári napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
3.1.1. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 120. nap (2015.
szeptember 23.); Teljesítendő feladat: Engedélyezési terv bírálati tervének leszállítása
3.1.2. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 150. nap (2015.
október 23.); Teljesítendő feladat: Engedélyezési terv leszállítása

3.1.3. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 360. nap (2016.
május 20.); Teljesítendő feladat: Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállítása
3.1.4. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 585. nap (2016.
december 31.); Teljesítendő feladat: Vasúthatósági engedély beszerzése
3.1.5. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 615. nap (2017.
január 30.); Teljesítendő feladat: Vasúthatósági engedély jogerőre emelkedése
3.1.6. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 891. nap (2017.
november 2.); Teljesítendő feladat: Külső bécsi úti villamos meghosszabbítás tervezés átmeneti
lezárása munkarészek (elkészült kiviteli tervek, munkarészek, valamint az engedélyezési eljárások
kapcsán beszerzett nyilatkozatok hozzájárulások dokumentálása)
3.1.7.1. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1011. nap (2018.
március 2.); Teljesítendő feladat:
Vörösvári úti végállomás bírálati engedélyezési terv szállítása
3.1.7.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1011. nap (2018.
március 2.); Teljesítendő feladat:
Peronakadálymentesítés bírálati engedélyezési terv szállítása
3.1.8.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1041. nap (2018.
április 1.); Teljesítendő feladat:
Vörösvári úti végállomás végleges engedélyezési terv szállítása
3.1.8.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1041. nap (2018.
április 1.); Teljesítendő feladat:
Peronakadálymentesítés végleges engedélyezési terv szállítása
Vörösvári úti végállomás végleges engedélyezési terv szállítása
3.1.9.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1221. nap (2018.
szeptember 28.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás közút-és vasúthatósági engedély
megszerzése
3.1.9.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1221. nap (2018.
szeptember 28.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés közút-és vasúthatósági engedély
megszerzése
3.1.10.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1236. nap (2018.
október 13.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás kiviteli tervek szállítása
3.1.10.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1236. nap (2018.
október 13.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés kiviteli tervek szállítása
3.1.11.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1251. nap (2018.
október 28.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás tenderdokumentáció leszállítása
3.1.11.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1251. nap (2018.
október 28.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés tenderdokumentáció leszállítása
3.1.12.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1266. nap
(2018. november 12.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás közmű és egyéb engedélyek
beszerzése
3.1.12.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1266. nap
(2018. november 12.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés közmű és egyéb engedélyek
beszerzése
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Projekt Irányító Bizottság ülésén a Megrendelő jelezte, hogy a
telekviszonyok rendezése nélkül az engedélyezés nem tud lezárulni, és a közúthatósági, illetve a
közműengedélyeket a Vállalkozó nem tudja megszerezni, a rendezéshez szükséges pénzügyi forrás
nem állt rendelkezésre. Szükséges volt a feladat átstrukturálása, mely alapján a Vállalkozó leszállítja
a Megrendelő részére az eddig megszerzett hozzájárulásokat, és engedélyeket, a Vállalkozói díjból
fennmaradó összeg terhére pedig megtervezi és engedélyezteti a Bécsi úti villamosvégállomás

olyan alakítását, amely a későbbiekben alkalmas lesz a Külső Bécsi úti villamos kiépítésére. A
fentieken túl továbbá vállalkozó megtervezi és elvégzi a tervek engedélyeztetésével kapcsolatos
feladatokat a Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. üteméhez kapcsolódóan a fonódó
villamos hűvösvölgyi ágán további peronok akadálymentesítésére vonatkozóan.
A szerződés módosítására a Kbt. 141.(4) bek. c) pontja alapján került sor.
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: 188400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 188400000 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

NIF Zrt. (16765/2019)
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: 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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Százhalombatta (bez.) - Pusztaszabolcs (bez.)
vonalszakaszbiztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési
munkáira”
Hivatkozási szám: „V040.04
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45230000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Százhalombatta (bez.) - Pusztaszabolcs (bez.)
vonalszakaszbiztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési
munkáira”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48140000-1

További tárgyak:
72212140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Pusztaszabolcs vasúti
vonalszakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A ~ 26,28 km hosszú Százhalombatta - Pusztaszabolcs vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS
2kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomás
között26,28 km hosszban,

- új elektronikus állomási biztosítóberendezések alapszoftverének szállítása, tesztelése a rendszer
részeként,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezés, amely kiegészítésre kerül központi állításba
kapcsoltobjektumok (váltók, kisiklasztó saruk) bekötésével:
- Százhalombatta állomás: 29 db,
- Ercsi -Elágazás: 9 db,
- Iváncsa állomás: 4 db,
- Pusztaszabolcs állomás: 45 db.
Összesen: 87 db.
- önműködő, emelt sebességű térköz telepítése a nyílt vonalakon Százhalombatta és Pusztaszabolcs
állomásközött, 26,28 km,
- elektronikus útátjáró biztosítóberendezés 7 db:
- állomási: 3 db,
- nyíltvonali: 4 db,
- állomások felvételi épületének teljes körű rekonstrukciója, Ercsi-Elágazáson új biztosítóberendezési
üzemiépület, Pusztaszabolcs állomáson az új blokkmesteri épület megépítése,
- távközlési berendezések telepítése,
- Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,
- új vasúti üzemirányító rendszer létesítése,
- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,
- új utastájékoztató rendszer kiépítése,
- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az
ETCS és FOR rendszerekhez, illetve a térköz éssorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási
biztosítóberendezéshez,
- ETCS 2 berendezés létesítése,
- balízok telepítése, programozása,
- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,
- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,
- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és
másodlagos(tartalék)FET központba történő illesztése,
- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,
- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN
50128ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),
- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő
tanúsítványokés nyilatkozatok megszerzése,
- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a
szükségesengedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi
ésmegfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A
részletesmennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kapcsolódó projekt: Jelen közbeszerzés tárgyához kapcsolódó projekt a GSM-R 2 Rendszer
megvalósításratervezett beruházás, mellyel együttműködési kötelezettsége áll fenn az eljárás nyertesének.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Kelenföld - Pusztaszabolcs
vonalszakaszbiztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezése, kivitelezése, továbbá az egyéb
kapcsolódó (távközlés,magasépítmény, FET, stb.) munkái rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok
szakág és szakmamunkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység
során szükséges,hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az
esetben a határidőre ésjó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak
garanciavállalásainak egymástóltörténő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a
teljes munkára történő egységesrálátást kíván. A fő feladat az elektronikus biztosítóberendezés és ETCS-2
rendszer kiépítése, amely egykomplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkent a
koordinációs-, pénzügyi- éshatáridős kockázatokat.
(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: 36 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: CEF
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 003 - 002664
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 450012040 Rész száma: 1 Elnevezés: V040.04 Vállalkozási szerződés Százhalombatta
(bez.) -Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési,
valamint kivitelezési munkáira
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens Mobility Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 18 660 221 658 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírására 2019. augusztus 14. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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):

45230000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

48140000-1

További tárgyak:
72212140-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Pusztaszabolcs vasúti
vonalszakasz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A ~ 26,28 km hosszú Százhalombatta - Pusztaszabolcs vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS
2kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomás
között26,28 km hosszban,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezések alapszoftverének szállítása, tesztelése a rendszer
részeként,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezés, amely kiegészítésre kerül központi állításba
kapcsoltobjektumok (váltók, kisiklasztó saruk) bekötésével:
- Százhalombatta állomás: 29 db,
- Ercsi -Elágazás: 9 db,
- Iváncsa állomás: 4 db,
- Pusztaszabolcs állomás: 45 db.
Összesen: 87 db.
- önműködő, emelt sebességű térköz telepítése a nyílt vonalakon Százhalombatta és Pusztaszabolcs
állomásközött, 26,28 km,
- elektronikus útátjáró biztosítóberendezés 7 db:
- állomási: 3 db,
- nyíltvonali: 4 db,
- állomások felvételi épületének teljes körű rekonstrukciója, Ercsi-Elágazáson új biztosítóberendezési
üzemiépület, Pusztaszabolcs állomáson az új blokkmesteri épület megépítése,
- távközlési berendezések telepítése,
- Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,
- új vasúti üzemirányító rendszer létesítése,
- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,
- új utastájékoztató rendszer kiépítése,
- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az
ETCS és FOR rendszerekhez, illetve a térköz éssorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási
biztosítóberendezéshez,
- ETCS 2 berendezés létesítése,
- balízok telepítése, programozása,
- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,
- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,
- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és
másodlagos(tartalék)FET központba történő illesztése,
- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,
- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN
50128ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),

- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő
tanúsítványokés nyilatkozatok megszerzése,
- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a
szükségesengedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi
ésmegfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A
részletesmennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kapcsolódó projekt: Jelen közbeszerzés tárgyához kapcsolódó projekt a GSM-R 2 Rendszer
megvalósításratervezett beruházás, mellyel együttműködési kötelezettsége áll fenn az eljárás nyertesének.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Kelenföld - Pusztaszabolcs
vonalszakaszbiztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezése, kivitelezése, továbbá az egyéb
kapcsolódó (távközlés,magasépítmény, FET, stb.) munkái rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok
szakág és szakmamunkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység
során szükséges,hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az
esetben a határidőre ésjó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak
garanciavállalásainak egymástóltörténő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a
teljes munkára történő egységesrálátást kíván. A fő feladat az elektronikus biztosítóberendezés és ETCS-2
rendszer kiépítése, amely egykomplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkent a
koordinációs-, pénzügyi- és határidős kockázatokat.
(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: 36 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: 18 660 221 658
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens Mobility Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. sz. módosítás: Ajánlatkérői jogutódlás tárgyában
2. sz. módosítás:A Szerződés 9.2. pont FM-M2 teljesítési és
Magasépítés kapcsán az alábbiak kerültek
engedélyek/hozzájárulások rendelkezésre állnak,
technológia Mérnök általi jóváhagyása,
részhatárideje: 2018. augusztus 31."
Vállalkozó ezen mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan a Szerződés előírásainak
megfelelően elkészítette a Százhalombatta-Pusztaszabolcs vonalszakasz
épületeinek engedélyezési terveit és azt 2018. Július 25. napján, míg a kiviteli
terveket 2018. július 31. napján benyújtotta a MÁV Zrt., mint Üzemeltető részére
jóváhagyásra. A MÁV Zrt. 2018. augusztus 10. napján a 33014-3/2018/MAV
iktatószámú tervjóváhagyó kiadmányában az Ercsi elágazás biztosítóberendezési
üzemi épület és a pusztaszabolcsi blokkmesteri épület engedélyezési terveit

jóváhagyta, nem adta meg azonban a jóváhagyását az iváncsai
biztosítóberendezési üzemi épületének engedélyezési terveire, mert annak
konténerekből való kialakításával nem értett egyet.Megrendelő tájékoztatta a MÁV Zrt. Üzemeltetőt
arról a 65. számú MÁV-NIF
vezetői egyeztetésen, hogy a Vállalkozó a terveket az előírt műszaki tartalomnak
megfelelően valósította meg, továbbá felhívta Üzemeltető figyelmét az
Együttműködési megállapodásban illetve a Jegyzőkönyvben foglaltakra, és kérte
az elutasítás indokainak felülvizsgálatát.
MÁV Zrt. az Iváncsa forgalmi kitérő magasépítményei vonatkozásában
korábban elutasított engedélyezési terveket 2018. augusztus 31. napján
a 33014-8/2018/MAV iktatószámú tervjóváhagyó kiadmányában
jóváhagyta.
Figyelemmel arra, hogy a MÁV Zrt. az FM-M2 mérföldkő határidejének utolsó
napján adta meg az iváncsai magasépítmények terveinek jóváhagyását, így a
Vállalkozó önhibáján kívül nem tudta határidőben teljesíteni ezen mérföldkőhöz
tartozó további jóváhagyásokat sem a következők szerint:
- 33014-8/2018/MAV iktatószámú tervjóváhagyó kiadmány kézhezvétele
Megrendelő és Vállalkozó által: 2018. szeptember 11. napja
- Vállalkozó Iváncsa üzemi épület vonatkozásában építési engedély kéréssel
fordult Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalához: 2018.
szeptember 12. napja
- Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala kiadja a jogerős
építési engedélyt Iváncsa üzemi épületre: 2018. október 13. napja
- Mérnök jóváhagyás Iváncsa üzemi épület kiviteli terveinek vonatkozásában:
2018. október 17. napja
2.3 Erre tekintettel Felek szükségesnek tartják a mérföldkő megosztását oly módon,
hogy az iváncsai magasépítmény terveinek vonatkozásában a Fejér Megyei
Kormányhivatal határozatának meghozataláig és a Mérnöki jóváhagyás
megszerzéséig kötbérterhes részhatáridő 2018. október 17. napjára módosuljon,
míg az FM-M2 mérföldkő valamennyi további feladata vonatkozásában a teljesítési
határidő változatlanul 2018. augusztus 31. napja marad.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került
sor. Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet
a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A MÁV Zrt. a Vállalkozó
által a műszaki dokumentációnak megfelelően elkészített iváncsai
biztosítóberendezési konténerépület engedélyezési terveit 2018. augusztus 10.
napján elutasította, annak ellenére, hogy a MÁV Zrt. Üzemeltető és a Megrendelő
között 2017. szeptember 8. napján létrejött jegyzőkönyvben rögzítésre került,
hogy a kétoldalú szakági egyeztetések eredményeként véglegesített műszaki
követelmények alapján a MÁV Zrt. többletigényt, többlet műszaki elvárásokat nem
érvényesít, az engedélyezési- és kiviteli tervek jóváhagyása során a
tenderdokumentációnak való megfelelést vizsgálja. A MÁV Zrt. az Iváncsa forgalmi
kitérő magasépítményei vonatkozásában a jóváhagyást az FM-M2 mérföldkő
határidejének utolsó napján, 2018. augusztus 31. napján adta meg.
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: 18 660 221 658 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18 660 221 658 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

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő (15412/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 16333969
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.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/EKR000972732018/
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/EKR000972732018/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: Élelmezés
Hivatkozási szám: EKR000972732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmezési szolgáltatás alkalmazottak és ellátottak részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 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.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 vett
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: Élelmezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési szolgáltatás (ellátottak és alkalmazottak részére) ellátása
Ételféleségek megnevezése Éves élelmezési napszám
normál A1 101258
normál A2 19178
könnyű vegyes B I 11410,72
könnyű vegyes B II 5606,4
epés tejmentes 13034,64
glutén-, tejmentes 469,36
fehérje 40 g 857,36
ulcus 2007,2
zsír nélkül 2119,2
egyéni diéta 3258,72
pépes I 6832,72
műtétes 3678,24
pépes II 2434,88
kalóriaszegény 1487,28
cukros 36043,2
epés cukros 8904,48
cukros epés pépes 3601,6
hús nélküli 3440,24
tejbedara 3,36
fehérje gazdag pépes 8716,24
sertéshúsmentes 125,52
összesen: 234467,36
alkalmazotti menüebéd éves adagszáma: 24 000
Az ellátotti étkeztetés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete) felépülő
élelmezési napokban (reggeli, ebéd, vacsora, egyéb kisétkeztetés) szerepel, míg az étkeztetést
menürendszerben, kizárólag

ebédadagszámban került feltüntetésre. A fenti mennyiség tekintetében fenntartja a jogot ajánlatkérő további
25 % mennyiség lehívására. Ajánlattevő feladata készenléti raktár működtetése a Budai Gyermekkórház
(1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.) telephelyen, évi 600 000,- Ft értékben
Magyarázat: Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Az
ajánlatok benyújtásra és felbontásra vonatkozó szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. § tartalmazza.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer
automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti
tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető. Ajánlatkérő az ajánlattevők
alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg. Igazolási mód folyt: MI/3. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű
másolatban vagy az azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Kr. 21. § (3) bek. c) pont/ A Budai telephelyen is egyéni
tálcás tálalással érkezzen az ebéd. Táblázatok mellékelve.
VI.4.3. pont folytatása:
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven
készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok
bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az
ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5)
bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell az árrészletező adatlapot,
kitöltve. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 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:
Kizáró okok:nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ig.: 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
szerint 17 §. A szolgáltatás egységes tevékenység, annak részekre bontása nem lehetséges ajánlatkérő
számára gazdaságilag
előnytelen .
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: PI/1. Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1
) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a már
megszűnt számlákra is vonatkozó, az
ajánlattételi felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett
tartalommal: pénzforgalmi számla megadása,
mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel
az ajánlattételi felhívás feladása
napját megelőző 12 hónapban, konkrét dátum megjelöléssel attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Lásd még: VI.3) pont;
VI.4.3.) pont
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
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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 biztosít. Ajánlatkérő az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételekkel
és időtartamra fizetendő
díjat szerződésszerű teljesítést követően havonta, utólag, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított,
az ajánlatkérő által
teljesítésigazolással leigazolt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki. A fizetés a számla ajánlatkérő általi
kézhezvételének napjától
számított 60 napos átutalással történik a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében és a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. § -ban foglaltak szerint. A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban
található 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
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
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) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
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 )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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 alkalmassági követelmény tekintetében az előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti
egyszerű nyilatkozattal
történik. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra felhívja ajánlattevők figyelmét
Együttes megfelelés,
illetőleg kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet
sor. Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek) igazolása: P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás
feladása napjától
visszaszámított 12 hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel
volt nyilvántartva. MI/1. A
Kbt. 22. § (1) alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesített
megrendelés megnevezését (
az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), a teljesítés kezdő és
befejező időpontját (év, hónap) és helyét, a
megrendelő nevét, címét, telefonszámát, fenntartóját, a teljesített adagszámot napi háromszori
étkezéssel, valamint arra
vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. Az
igazolásnak egyértelműen
tartalmazni kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható. MI/2. A
teljesítésben részt vevő szakemberek
végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A végzettséget és a képesítést
igazoló okiratok egyszerű
másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is
igazoló önéletrajzát és
rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát. Az előírt végzettséggel egyenértékű végzettségű
szakember bemutatása esetén az
egyenértékűség tényét igazolni kell a végzettséget igazoló okiratot kiállító intézmény vagy jogutódja
által kiadott nyilatkozattal. M.3. Tanúsítványok egyszerű másolata csatolandó.
Kr. 21. § (3) bek. b) pont/ ; helyszíni bejárás, hirdetmény feladását követő 14. nap. lásd még lásd
még II.2.4 pont. magyarázat. + alternatív ajánlat nem tehető
Szerződéskötés feltétele: Nyertes ajánlattevő minimum 20 millió forint / év és minimum 10 millió
forint / káresemény limithatárú felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. Ajánlattevő nyilatkozzon a
Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján.
Az értékelés szempontja: a legjobb-ár érték arány az alábbiak szerint.
Adható pontszám: 0-100.
1. Nettó ajánlati ár: súlyszám 90
2. bérleti díj: súlyszám 6
3. M/2.3. pontban megjelölt diétás szakács közétkeztetői szakmai tapasztalata: súlyszám 4
1. részszempont: fordított arányosítás
2-3. részszempont. arányosítás
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A
nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban
foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának
helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt
lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem
tehető. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki adatlapot, kitöltve. Ajánlatkérő nem alkalmazza a
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila
(lajstromszám: 00110)A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság
által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek
és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
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. §
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) további meghatározása: P/1. Bármelyik pénzforgalmi
számláján az ajánlattételi felhívás feladása napjától visszaszámított 12 hónapon belül, 30 napot
meghaladó
időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. A sorbaállított tétel kitétel alatt
Ajánlatkérő a
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Műszaki Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben: M/1. Az ajánlati felhívás
feladását
megelőző 36 hónapban nem rendelkezik az alábbi kritériumokat kielégítő referenciamunkával:
alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az ajánlati felhívás
feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik az alábbi
kritériumokat kielégítő referenciamunkával: egyéves
szolgáltatási időt elérő élelmezési szolgáltatásra vonatkozó
referencia, ahol a napi adagszám átlaga az igazolt teljesítési időszak egészére számítva elérte a a
minimum 300 adagot, melyet
napi háromszori étkezés biztosítása mellett ért el. A fenti adagszám-előírás
legfeljebb 3 szerződésszerűen teljesített referenciával igazolható. Ajánlattevőnek a becsatolt
referenciákon
igazolt teljesítéséből legalább 250 élelmezési napnak megfelelő mennyiséget egészségügyi és/vagy
szociális
intézmény felé kellett szolgáltatnia. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven
belül megkezdett,szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. M/2. nem rendelkezik: M/2.1.
legalább 1 fő,
élelmezésvezető (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel. M/2.2. legalább
1 fődietetikus végzettséggel rendelkező szakemberrel. A fenti követelmények közül egy személy
(szakember) több
feltételnek is megfelelhet. M/2.3. legalább 2 fő, az 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti diétás
szakács
képzettségű szakemberrel. M/3.1. nem rendelkezik ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszerrel.
M/3.2. Nem
rendelkezik HACCP (vagy azzal egyenértékű bármely európai szabványnak megfelelő)
minőségbiztosítási
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal.Szerződéskötési követelmény, hogy nyertes
ajánlattevő rendelkezzen: havaria esetére a szolgáltatást
teljesíteni képes érvényes műszaki engedéllyel rendelkező, saját tulajdonú vagy bérelt
főzőkonyhával. (bérelt
konyha esetén a bérleti szerződés időtartama haladja meg a teljesítési időszakét). Rendelkezzen
továbbá: az

ebéd valamennyi tálalókonyhára szállítását biztosító, a jogszabály előírásai szerint fertőtleníthető,
hőtárolós,
zárható tetejű szállítóedénnyel. rendelkezzen továbbá: saját tulajdonú vagy bérelt vagy egyéb
jogcímen
rendelkezésre álló készétel-fóliázó géppel Rendelkezzen továbbá: legalább 2 db saját vagy bérelt
vagy egyéb
jogcímen rendelkezésre álló, élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő szállító járművel, melynek
együttes
össztömege legfeljebb 3,5 t. Egyebek: Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében ( közös)
gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes
(közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)
ajánlat benyújtását. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti
nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek az EKR. 20.
§-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében
foglaltakról Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött
– felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban
biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban szereplő
valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A
nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása
esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó.
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:
2019/09/06 (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
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
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 szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok 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
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
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)

Abaliget Község Önkormányzata (17232/2019)
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: Abaliget Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73612667
Postai cím: Kossuth L. Utca 87.
Város: Abaliget
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7678
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfali János László
Telefon: +36 72236253
E-mail: babitsandras@gmail.com
Fax: +36 72236253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abaliget.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.abaliget.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/EKR001103122019/
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/EKR001103122019/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: Praxisközösségi feladatok
Hivatkozási szám: EKR001103122019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

85120000-6

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Megbízási szerződés praxisközösségi szolgáltatások nyújtására az
EFOP1.8.2-17-2017-00013 kódszámú „Abaligeti praxisközösség – a közösségi egészségi állapotának
javításáért” projekt keretében. 1. rész: háziorvosi havi 15 óra, szakmai vezető heti 10 óra, ápoló havi 15 óra,
egészségfelelősi heti 4 óra. 2. rész: háziorvosi havi 15 óra, népegészségügyi koordinátor heti 15 óra, ápoló
havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 3. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi
heti 4 óra. 4. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 5. rész: háziorvosi
havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 6. rész: népegészségügyi koordinátor heti 25 óra.
7. rész: dietetikus heti 20 óra. 8. rész: gyógytornász I. : heti 20 óra. 9. rész: gyógytornász II. : heti 10 óra. 10.
rész: fogorvos: havi 15 óra, fogorvosi asszisztens: havi 15 óra.
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: Pécsi 82. sz. körzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécs 82 sz. felnőtt háziorvosi körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.

• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított
35 hónap, amelyből 17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási
időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, szakmai vezető heti 10 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Abaliget, Husztót, Kovácsszénája közigazgatási terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított
35 hónap, amelyből 17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási
időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazza. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, népegészségügyi koordinátor heti 15 óra, ápoló havi 15 óra,
egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Görcsönyi körzet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Görcsöny, Szőke, Regenye közigazgatási terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.

• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított
35 hónap, amelyből 17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási
időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi 49. sz. körzet
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: pécsi 49. sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított
35 hónap, amelyből 17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási
időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazza.Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi 41. sz. gyermekorvosi körzet
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécs 41. sz. házi gyermekorvosi körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi házi gyermekorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve –
kiemelt figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden
orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján
ellátja a praxisközösség házi gyermekorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.

• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• • Feladatkörében kötelezettsége továbbá minden más - jogszabályoknak, képesítésének, szakmai
ismeretének és tapasztalatainak megfelelő-, a szakmai vezető által a program teljesítése érdekében
meghatározott feladat ellátása is.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított
35 hónap, amelyből 17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási
időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Népegészségügyi koordinátor szolgáltatás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Az abaligeti praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak.
- A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos
munkatervet.
- Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.
- Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra
tervet készít.
- Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezésének a helyi irányelveinek a
meghatározásában.
- Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő
tevékenységekről;
- Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony
kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést, és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt. Szervezi
és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.
- Ellenőrzi a praxisközösségi dolgozók beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét. A
szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit.
- A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi
önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil
szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz
a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás
megkötését kezdeményezi a praxisközösségi koordinátornál.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit - 40 db.
értekezlet megszervezése, lebonyolítása.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon részt
vesz.
- Megszervezi a praxisközösségben dolgozó szakemberek mentálhigiénés támogatását, és gondoskodik
arról, hogy a mentálhigiénés támogatásban részesült, praxisközösségben dolgozó szakemberek száma a
praxisközösségben dolgozók számához viszonyítva elérje a 60%-ot.
- A Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjaként részt vesz annak ülésein. A szerződés időtartama a
megkötésétől számított 35 hónap, amelyből 17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap
az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési
Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: népegészségügyi koordinátor heti 25 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Az abaligeti praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak. Feladatait az orvosszakmai felettese és a népegészségügyi
koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- A munkatervében rögzíti a feladatellátás idejét, helyét (telephely megjelölése, egyéni, lakáson történő
ellátás esetén a település megjelölése).
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő, célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési/dietetikai tervet
készít és hajt végre, ezekről dokumentációt készít.

- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 35 hónap, amelyből
17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes
műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: dietetikus
heti 20 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi gyógytornász I. szolgáltatás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231

85000000-9

A teljesítés helye: Az abaligeti praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen pályázat által kitűzött céloknak. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja
el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési tervet készít és hajt
végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületével megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 35 hónap, amelyből
17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes
műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret:
gyógytornász I. : heti 20 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi gyógytornász II. szolgáltatás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Az abaligeti praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen pályázat által kitűzött céloknak. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja
el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési tervet készít és hajt
végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületével megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 35 hónap, amelyből
17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes
műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret:
gyógytornász II. : heti 10 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi fogorvosi szolgáltatás
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Az abaligeti praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen pályázat által kitűzött céloknak. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja
el.
- • Napi fogorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával
együttműködve – kiemelt figyelmet fordít az fogorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós
feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás,
szűrések végzése, eredmények megbeszélése, gondozási feladatok)
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési tervet készít és hajt
végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületével megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 35 hónap, amelyből
17 hónap a projekt megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes
műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: fogorvos:
havi 15 óra, fogorvosi asszisztens: havi 15 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, 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: 35 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
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-1.8.2-17-2017-00013
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: Minden rész vonatkozásában a kizáró okok felsorolása: 1. 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. 2.) 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. 3.) A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett
ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás
tárgyának és azonosítójának, valamint a
kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével –
köteles tájékoztatni a Közbeszerzési
Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint
az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az eljárást
megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben részletezettek

szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból. Ajánlatkérő a kizáró
okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg,
azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékében
való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. 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]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés valamennyi
része esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja
alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását,
megnevezésük, végzettségük vagy
képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével. Egyszerű másolatban csatolni kell azon
végzettséget igazoló okirat(ok)at [
egyetemi (orvosi) diploma, stb], melyek jelen pont szerinti alkalmassági követelmények igazolásához
szükségesek. Ajánlattevőnek
ajánlatában be kell nyújtania a megnevezett szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyből
egyértelműen megállapítható
ajánlattevő alkalmassága a szakmai tapasztalat tekintetében, valamint a megnevezett szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az
alkalmassági követelményre 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. Az
alkalmassági követelmény
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani. Az alkalmasság igazolása
során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései alkalmazandóak. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1/1. A közbeszerzés 1. része esetében alkalmatlan az
ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal,
aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/2. A közbeszerzés 2. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/3. A közbeszerzés 3. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.

M/1/4. A közbeszerzés 4. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/5. A közbeszerzés 5. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/6. A közbeszerzés 6. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő mesterképzési szakon szerzett okleveles népegészségügyi szakember végzettséggel
és szakképzettséggel vagy mesterképzési szakon szerzett okleveles ápolói végzettséggel és
szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, aki rendelkezik legalább 12 hónap
népegészségügyi koordinátor szakmai tapasztalattal.
M/1/7. A közbeszerzés 7. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű dietetikussal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
dietetikusi szakmai tapasztalattal.
M/1/8. A közbeszerzés 8. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű gyógytornásszal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
gyógytornászi szakmai tapasztalattal.
M/1/9. A közbeszerzés 9. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű gyógytornásszal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
gyógytornászi szakmai tapasztalattal.
M/1/10. A közbeszerzés 10. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű fogorvossal, aki rendelkezik legalább 12
hónap fogorvosi szakmai tapasztalattal.
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:
A szerződés meghiúsulása (Ptk. 6:180. §) esetén - amennyiben a meghiúsulásért ajánlattevő felelős ajánlattevő a szerződéskötéstől
számított 17 hónapra esedékes bruttó megbízási díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles az
ajánlatkérő felé. Amennyiben ajánlattevő a szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem a szerződésnek
megfelelően teljesíti amennyiben a hibás teljesítésért ajánlattevő felelős -, ajánlatkérő a hibás teljesítéssel érintett hónapra
esedékes bruttó megbízási díj
20 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult. Ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé
vált kötbért a megbízási
díjból visszatartani a Kbt. 135. (6) bekezdésének figyelembe vételével. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy
ajánlatkérő – a Ptk. 6:187. § (
3) bekezdésére figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. Amennyiben
ajánlattevő a projekt eredményeit a
projekt megvalósításának befejezésétől számított 18 hónapig a műszaki leírásban meghatározottak szerint
nem tartja fenn, az ajánlatkérő írásbeli felszólítására 8 napon belül köteles a projekt megvalósítása során (18
hónapon keresztül) részére megfizetett
megbízási díjat egy összegben ajánlatkérő részére visszafizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A közbeszerzés valamennyi része esetén: A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés első
17 hónapjára eső ellenértéke az
EFOP-1.8.2-17-2017-00013 pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozással
kerül kifizetésre. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát ajánlatkérő a
Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései,
valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint a szerződéskötéstől számított első 17 hónapra
esedékes megbízási díj esetében

három havonta, (az utolsó számla kettő hónapra szól) átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a
közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezetben részletezettekre.
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla kézhezvételének napját követő 30 napot. A
benyújtandó számla kötelező melléklete az
előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat. A részletes fizetési feltételeket
a Közbeszerzési Dokumentumok
részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2011. évi CXCV. törvény; - 368/2011. (
XII.31.) Korm. rendelet; - 2011. évi CXCVI. törvény; - 2015. évi CXLIII. törvény; - 2017. évi CL.
törvény; - 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet; - 2013. évi V. törvény 6:155.§-a. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. §
(6) bekezdésére figyelemmel a
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére,
amely szervezet nem minősül
átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződések teljesítéséhez
a közbeszerzés egyik része esetében sem követeli meg és a közbeszerzés egyik része esetében sem teszi
lehetővé a nyertes
ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet alapítását (Kbt. 35. § (8) bekezdése)
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: 2019/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-ának (2)
bekezdése
alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az e-Kr. 15. §-ának (3)
bekezdése, illetve a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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: 1. Arányosítás módszere. 2. Fordított arányosítás módszere.
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. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján, a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. 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: a) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)(4) bekezdéseit nem alkalmazza. b) Kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidőt megelőző 6.
munkanapig kérhető. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapot. 2.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását
támogató informatikai rendszerben folytatja le. 3. 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 az
e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. 4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell EKR űrlap kitöltésével arról,

VI.4)

hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben az ajánlattevő adataiban nyilatkozat alapján
változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv /kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési
(adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. Amennyiben ajánlattevő adataiban
változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 5.
Az ajánlat részletes formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Az
ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli. 7. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás III.1.3)
pontjában előírt M/1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata értékelési szempont esetében csatolandó a szakember többlet szakmai tapasztalatát
alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. 9. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. §
(2) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. 10. Az
ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a )-b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatokat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 11. Az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
12. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, az ajánlathoz csatolni kell cégszerűen aláírt
nyilatkozatot az üzleti titokról. 13. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit
és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbban
határozta meg a következő alkalmassági követelmények tekintetében: M/1/1-M/1/10. 14. Az
értékelési szempontok és az értékelés módszere a közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet
szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)/ Súlyszám:
20. (arányosítás módszere) Ajánlati ár (17 hónap megvalósítás, bruttó Ft) Súlyszám: 80.
(fordított arányosítás módszere) 15. Képviseleti jogosultság igazolása: -azon cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd 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/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik
az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják), Természetes személy,
és egyéni vállalkozó esetében, amennyiben aláírási címpéldánnyal vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintával nem rendelkezik, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/
közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát. 16. Ajánlatkérő egyik rész vonatkozásában sem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 17. A nyertes ajánlattevővel megkötni kívánt
szerződés megbízási szerződés. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
19. A közbeszerzési dokumentumok FAKSZ általi ellenjegyzése az EKR rendszerében történik
elektronikus formában, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján. Az eljárás során közreműködő
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dóra Lajos (levelezési cím: 2151 Fót, Madách.
37, email címe: dr.dora.lajos@ gmail.com, lajstromszám: 00646).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16438/2019)
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: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.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/EKR000980852019/
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/EKR000980852019/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: Zsákos hidegaszfalt beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000980852019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

44113620-7

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi keretmegállapodás zsákos hidegaszfalt beszerzésére.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege: nettó 24.000.000,-Ft.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények
függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés
időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció
III. kötet) tartalmazza.
Tervezetten megrendelésre kerülő mennyiség: 525 tonna
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: Zsákos hidegaszfalt beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44113600-1

További tárgyak:
44113620-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország, Ajánlatkérő telephelye: 1107 Budapest, Bihari út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretmegállapodás zsákos hidegaszfalt beszerzésére.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege: nettó 24.000.000,-Ft.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények
függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés
időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció
III. kötet) tartalmazza.
Tervezetten megrendelésre kerülő mennyiség: 525 tonna
(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 Készletbiztonság a kiemelt időszakban (tonna mértékegységben
megadva) (minimum 50 tonna - maximum 100 tonna) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 85
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: 2019/10/07 (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
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 A II.2.7) pontban a Kezdés dátuma rovat technikai okokból került kitöltésre, a
szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba.
A 2. bírálati szempont (Készletbiztonság a kiemelt időszakban) esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy
ajánlattevő mekkora szállítási kapacitást, milyen mértékű folyamatos készletbiztonságot vállal, vagyis, hogy
maximum milyen mennyiségű termék leszállítására vállal garanciát, igény szerint a kiemelt időszakban (mely
tárgyév november 1. napjától a tárgyévet követő év március 31. napjáig tart).
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, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
(továbbiakban: 321/2015. KR.) 17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1)
bek. k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 8. § i)
pont ib) alpontja, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, azzal, hogy a vonatkozó pont tekintetében
irányadó a 2017. LIII. törvény.
A 321/2015. KR. 17. § (2) bek. értelmében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő a
321/2015. KR. 17. § (1) bek. szerint köteles elfogadni, a vonatkozó rendelkezésnek megfelelően,
figyelemmel a 321/2015. KR. 1. § (7) bek-re.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A 321/2015. KR. 13. §-a szerint a 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.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő
gazdasági szereplők a 321/2015. KR. 6. §, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
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: P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1)
bek. c) pontja alapján AT-nek az eljárást indító felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Jelen alkalmassági feltétel
tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Az alkalmasság igazolása során
az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetre. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők vagy közös
részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. AT ajánlatában a Kbt.
114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag
nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában
foglaltak szerint az AK felhívására kerül sor. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó
igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást indító felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó
18.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.1 A Kbt. 65. § (1) bek.
b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő az eljárást indító felhívás
feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A Kr. 23.
§-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. és Ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell a következőket:
szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a
szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és elérhetősége
(email/telefonszám), a szállítás tárgya (amelyből megállapítható valamennyi
minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az
alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114.
§ (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag
nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés
igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor. A Kbt. 69. §
(4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is
benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz
zsákos hidegaszfalt értékesítéséből származó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek
mértéke eléri a 390 tonna mennyiséget.
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:
Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, egyéb szerződésszegési- és meghiúsulási kötbér) a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére tételes elszámolással, a Kbt. 135. § (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott
számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel,
átutalással kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdésére valamint a 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé 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
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
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: 2019/09/23 (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: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (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 EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását 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
x 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: AK rögzíti, hogy az I. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét,
míg a II. sz. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I.
kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
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 jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. a) pont szerint indított, Kbt. 117. §
szerinti saját beszerzési szabályokat alkalmazó nyílt
közbeszerzési eljárás. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése: -A Kbt. 113. § (1)-(5)
bek. nem alkalmazott. -Az ajánlattételi határidő legalább 10 nap. –Az AK kiegészítő
tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzésidokumentumok
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. -Ha nem hirdetményben
közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még
ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. 2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet (e-Kr.)
alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére
elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. 3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti, a jelen
AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint
értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők: I. Ajánlati ár (nettó Ft) [85]
II. Készletbiztonság a kiemelt időszakban [15]. AK az egyes értékelési
szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot. AK rögzíti, hogy az I. értékelési szempont
esetében a fordított arányosítás módszerét, míg a II. sz. értékelési szempont esetében az

VI.4)

egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő
rendelkezések szerint. A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a
következőket rögzíti: az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre azértékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 100 tonna); AK rögzíti tovább, hogy 50
tonnánál kedvezőtlenebb (kisebb mennyiségű) vállalás nem tehető (kisebb mennyiség
megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben AT
valamely dokumentumot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dokumentumhoz egyszerű
fordítást is csatolnia kell, továbbá a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült
dokumentumokkal való egyezőségért AT-nek külön nyilatkozatban felelősséget kell vállalnia! 5)
Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták
kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb
nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a
Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint. 7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
8) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek.]
(Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 9) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján
nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy
a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 12) Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést
eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem
orvosolható.
13) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát
képező termékeknek egységes minőségűnek kell lenniük.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (17101/2019)
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: BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60695712
Postai cím: Kossuth L. Utca 48.
Város: Bükkösd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7682
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Zsolt
Telefon: +36 73378523
E-mail: hivatal@bukkosd.hu
Fax: +36 73378523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bukkosd.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/EKR001110382019/
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/EKR001110382019/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: Praxisközösségi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001110382019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

85120000-6

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Megbízási szerződés praxisközösségi szolgáltatások nyújtására az
EFOP1.8.2-17-2017-00047 kódszámú „Bükkösdi praxisközösség – a közösségi egészségi állapotának
javításáért” projekt keretében. 1. rész: háziorvosi havi 15 óra szakmai vezető heti 10 óra, népegészségügyi
koordinátor heti 20 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi heti 8 óra. 2. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló
havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 3. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi
heti 8 óra. 4. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 5. rész: háziorvosi
havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 6. rész: gyerekorvosi havi 15 óra. 7. rész:
népegészségügyi koordinátor heti 20 óra. 8. rész: dietetikus I. heti 10 óra. 9. rész: dietetikus II. heti 10 óra
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: Praxisközösségi háziorvosi szolg. bükkösdi körzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.

• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36
hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a
szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás,
ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás, népegészségügyi koordinátori szolgáltatás, szakmai
vezetői szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, szakmai vezető heti 10 óra, népegészségügyi
koordinátor heti 20 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi heti 8 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. pécsi 54.sz.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: pécsi 54.sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36
hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a
szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás,
ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra,
egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Prax. köz. h.o. szolg.szentlőrinci III. sz. körzet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Szentlőrinci III. sz. körzet, Csonkamindszent közigazgatási terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;

• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36
hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a
szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás,
ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 30 óra,
egészségfelelősi heti 8 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. pécsi 32 .sz.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécsi 32. sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36
hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a
szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás,

ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra,
egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. pécsi 80 .sz.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécsi 80. sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)

- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen
havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36
hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a
szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás,
ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra,
egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi gyermekorvosi szolgáltatás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és
eljárásrendeket. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi gyermekorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a házi gyermekorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra.
(Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, előírt
népegészségügyi szűrések végzése, eredmények megbeszélése, gondozási feladatok)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség gyermekorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybevételének a lehetőségéről.
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi és dokumentálja az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően
kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást
indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisa gyermekorvosi teendőit, szükség esetén konzultatív módon közreműködik a
praxisközösség krónikus betegeinek gondozásában. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással
történt konzultációt követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Feladatkörében kötelezettsége továbbá minden más - jogszabályoknak, képesítésének, szakmai
ismeretének és tapasztalatainak megfelelő-, a szakmai vezető által a program teljesítése érdekében
meghatározott feladat ellátása is.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18
hónap a projekt

megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Szolgáltatások: gyermekorvosi szolgáltatás. Időkeret: : gyerekorvosi havi 15 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Népegészségügyi koordinátori feladatok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: a Bükkösdi praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak.
- A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos
munkatervet.
- Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.

- Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra
tervet készít.
- Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezésének a helyi irányelveinek a
meghatározásában.
- Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő
tevékenységekről;
- Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony
kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést, és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt. Szervezi
és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.
- Ellenőrzi a praxisközösségi dolgozók beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét. A
szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit.
- A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi
önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil
szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz
a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás
megkötését kezdeményezi a praxisközösségi koordinátornál.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit - 40 db.
értekezlet megszervezése, lebonyolítása.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon részt
vesz.
- Megszervezi a praxisközösségben dolgozó szakemberek mentálhigiénés támogatását, és gondoskodik
arról, hogy a mentálhigiénés támogatásban részesült, praxisközösségben dolgozó szakemberek száma a
praxisközösségben dolgozók számához viszonyítva elérje a 60%-ot.
- A Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjaként részt vesz annak ülésein.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Szolgáltatások: népegészségügyi koordinátor szolgáltatás. Időkeret: népegészségügyi koordinátor heti 20
óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás I.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak. Feladatait az orvosszakmai felettese és a népegészségügyi
koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- A munkatervében rögzíti a feladatellátás idejét, helyét (telephely megjelölése, egyéni, lakáson történő
ellátás esetén a település megjelölése).
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő, célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési/dietetikai tervet
készít és hajt végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Szolgáltatások: dietetikus szolgáltatás. Időkeret: dietetikus I. heti 10 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00048
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás II.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek,
továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak. Feladatait az orvosszakmai felettese és a népegészségügyi
koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- A munkatervében rögzíti a feladatellátás idejét, helyét (telephely megjelölése, egyéni, lakáson történő
ellátás esetén a település megjelölése).
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő, célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési/dietetikai tervet
készít és hajt végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt

megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Szolgáltatások: dietetikus szolgáltatás. Időkeret: dietetikus II. heti 10 óra.
(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 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, 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: 36 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
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-1.8.2-17-2017-00048
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: Minden rész vonatkozásában a kizáró okok felsorolása: 1. 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. 2.) 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. 3.) A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett
ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás
tárgyának és azonosítójának, valamint a
kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével –
köteles tájékoztatni a Közbeszerzési

Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint
az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az eljárást
megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben részletezettek
szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból. Ajánlatkérő a kizáró
okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg,
azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékében
való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. 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]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés valamennyi
része esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja
alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását,
megnevezésük, végzettségük vagy
képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével. Egyszerű másolatban csatolni kell azon
végzettséget igazoló okirat(ok)at [
egyetemi (orvosi) diploma, stb], melyek jelen pont szerinti alkalmassági követelmények igazolásához
szükségesek. Ajánlattevőnek
ajánlatában be kell nyújtania a megnevezett szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyből
egyértelműen megállapítható
ajánlattevő alkalmassága a szakmai tapasztalat tekintetében, valamint a megnevezett szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az
alkalmassági követelményre 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. Az
alkalmassági követelmény
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmasság igazolása

során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései alkalmazandóak. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1/1. A közbeszerzés 1. része esetében alkalmatlan az
ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal,
aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/2. A közbeszerzés 2. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/3. A közbeszerzés 3. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/4. A közbeszerzés 4. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/5. A közbeszerzés 5. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/6. A közbeszerzés 6. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap házi
gyermekorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/7. A közbeszerzés 7. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő mesterképzési szakon szerzett okleveles népegészségügyi szakember végzettséggel
és szakképzettséggel vagy mesterképzési szakon szerzett okleveles ápolói végzettséggel és
szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, aki rendelkezik legalább 12 hónap
szakmai tapasztalattal a képzettség szerinti tevékenység folytatásában.
M/1/8. A közbeszerzés 8. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű dietetikussal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
dietetikusi szakmai tapasztalattal.
M/1/9. A közbeszerzés 9. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű dietetikussal, aki rendelkezik legalább 12 hónap
dietetikusi szakmai tapasztalattal.
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:
A szerződés meghiúsulása (Ptk. 6:180. §) esetén - amennyiben a meghiúsulásért ajánlattevő felelős
- ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 18 hónapra esedékes bruttó megbízási díj 20 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az ajánlatkérő felé. Amennyiben ajánlattevő
a szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem a szerződésnek megfelelően teljesíti - amennyiben a
hibás teljesítésért ajánlattevő felelős -, ajánlatkérő a hibás teljesítéssel érintett hónapra esedékes bruttó
megbízási díj 20 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult. Ajánlatkérőnek jogában
áll az esedékessé vált kötbért a megbízási díjból visszatartani a Kbt. 135. (6) bekezdésének figyelembe
vételével. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő – a Ptk. 6:187. § (3) bekezdésére figyelemmel –
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. Amennyiben ajánlattevő a projekt eredményeit a
projekt megvalósításának befejezésétől számított 18 hónapig a műszaki leírásban meghatározottak szerint
nem tartja fenn, a ajánlatkérő írásbeli felszólítására 8 napon belül köteles a projekt megvalósítása során (18
hónapon keresztül) részére megfizetett megbízási díjat egy összegben ajánlatkérő részére visszafizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A közbeszerzés valamennyi része esetén: A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés első
18 hónapjára eső ellenértéke az EFOP-1.8.2-17-2017-00047 pályázat alapján vissza nem térítendő
támogatásból utófinanszírozással kerül kifizetésre. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés
pénzneme: HUF A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint a szerződéskötéstől számított első

18 hónapra esedékes megbízási díj esetében három havonta, átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a
közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezetben részletezettekre. A fizetési határidő
nem haladhatja meg a számla kézhezvételének napját követő 30 napot. A benyújtandó számla
kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat. A
részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: - 2011. évi CXCV. törvény; - 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet; - 2011. évi CXCVI. törvény; - 2015. évi CXLIII. törvény; - 2017. évi CL.
törvény; - 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; - 2013. évi V. törvény 6:155.§-a. Az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként
nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére,
amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződések teljesítéséhez a közbeszerzés egyik része esetében sem követeli meg és a közbeszerzés egyik
része esetében sem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet alapítását (Kbt. 35. § (8)
bekezdése).
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: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-ának (2)
bekezdése
alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az e-Kr. 15. §-ának (3)
bekezdése, illetve a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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: Minőségi szempont esetében arányosítás, ár szempont esetében fordított arányosítás a
Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített részletes szabályok szerint.
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. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján, a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. 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: a) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)(4) bekezdéseit nem alkalmazza. b) Kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidőt megelőző 6.
munkanapig kérhető. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapot. 2.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását
támogató informatikai rendszerben folytatja le. 3. 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 az
e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. 4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell EKR űrlap kitöltésével arról,
hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben az ajánlattevő adataiban nyilatkozat alapján
változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv /kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési

VI.4)

(adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. Amennyiben ajánlattevő adataiban
változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 5.
Az ajánlat részletes formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Az
ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli. 7. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás III.1.3)
pontjában előírt M/1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata értékelési szempont esetében csatolandó a szakember többlet szakmai tapasztalatát
alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. 9. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. §
(2) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. 10. Az
ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a )-b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatokat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 11. Az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
12. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, az ajánlathoz csatolni kell cégszerűen aláírt
nyilatkozatot az üzleti titokról. 13. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit
és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbban
határozta meg a következő alkalmassági követelmények tekintetében: M/1/1-M/1/9. 14. Az
értékelési szempontok és az értékelés módszere a közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet
szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)/ Súlyszám:
20. Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) Súlyszám: 80. 15. Képviseleti jogosultság
igazolása: -azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd 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/közjegyző előtt tett okiratba foglalt
aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
Természetes személy, és egyéni vállalkozó esetében, amennyiben aláírási címpéldánnyal vagy
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintával nem rendelkezik, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát. 16. Ajánlatkérő
egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 17. A nyertes
ajánlattevővel megkötni kívánt szerződés megbízási szerződés. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és
(5) bekezdését alkalmazza. 19. A közbeszerzési dokumentumok FAKSZ általi ellenjegyzése az EKR
rendszerében történik elektronikus formában, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján. Az eljárás
során közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dóra Lajos (levelezési cím:
2151 Fót, Madách. 37, email címe: dr.dora.lajos@ gmail.com, lajstromszám: 00646).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (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

Dombrád Város Önkormányzata (17074/2019)
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: Dombrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13401791
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Dombrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4492
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy János
Telefon: +36 45465001
E-mail: jegyzo@dombrad.hu
Fax: +36 45565002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombrad.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/EKR001024182019/
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/EKR001024182019/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: Esélyegyenlőség megteremtése Dombrádon
Hivatkozási szám: EKR001024182019
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 „Leromlott városi területek rehabilitációja. Esélyegyenlőség
megteremtése Dombrádon a leromlott városi területek rehabilitációján keresztül.” című és TOP-4.3.1-15SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
1.számú rész
- Dombrád, HRSZ1431/24 közösségi ház építése
- Telek területe: 851,00 m2
- Beépített terület: 246,32 m2
- Beépítettség: 28,94 % < 30,00 %
- Zöld felületi arány: 426,10 m2 => 50,07 % > 50,00%
- Építmény magasság: 3,96 m < 4,50 m
Az épület tömege „L” alakú, mely leköveti az utcafronti telekhatárok vonalát.
Az épületbe a Szélfogó helyiségen keresztül az Előtérbe érkezünk, ahonnan közvetlenül megközelíthetővé
válik az Iroda, Gyereksarok, Teakonyha, Előadó/Klubszoba helyiségek. Az Előtérből Közlekedő helyiségen
keresztül juthatunk el a Mosókonyhába, Raktárba, Akadálymentes Wc-be és a Férfi mosdóba, melyhez
közvetlenül kapcsolódik Férfi Wc és Férfi Zuhanyzó. A Közlekedő helyiségből nyílik még a Női mosdó-, Női
Wc- és a Női Zuhanyzó helyiségek. A tervezési program szerint kialakításra került egy Polgárőrség helyiség
is, mely a másik Szélfogón keresztül közelíthető meg, A Polgárőrség helyiséghez kapcsolódik egy Mosdóés egy Wc helyiség.
Az épület tömegformálása illeszkedik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításba. Az
épület 16°-os, 20°-os 30°-os, barna színű kerámia cserépfedésű, félnyereg tetőidommal fedett. Az épület
homlokzatai sárga-, barna színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt helyeken, ragasztott
homlokzati kőburkolattal (Travertin) készül. Az ereszképzés rejtett kivitelben készül, míg a lefolyócsatornák
négyszög keresztmetszetű, homlokzati felületképzéssel megegyező színben tervezettek.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton
térkőburkolattal készülnek.
- Dombrád, 1431/2 Hrsz. Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése
A tervezett közlekedési létesítmények a Közösségi ház kiszolgálására épülnek.
A parkolóhelyek darabszáma 5 db.
A tervezett járda hossza 107.50 m szélessége 1.50 m, oldalesése 2,5%.
Aszfaltos pályaszerkezettel épül.
A személygépkocsi parkolóhelyek az Önkormányzat kezelésében lévő közútra csatlakozva 2.50×5.00 m
méretűek.
A parkolóhely és az Esze Tamás utca közötti burkolatsáv aszfalt burkolattal, a parkolóhely térkő burkolattal
épül.
2. számú rész
Dombrád 1385 Hrsz. önkormányzati bérlakások építése
Telek területe: 2 903,00 m2
Tervezett ép. nettó ter.: 128,99 m2
Beépített összterület: 135,25 m2
Beépítettség: 135,25 m2/2 903,00 m2 = 4,66 % < 30,00%
Zöld felületi arány: 2 646,22 m2/2 903,00 m2 = 91,15% > 50,00%
Építménymagasság: 3,63 m < 6,00 m
Két lakóegységet tartalmazó önkormányzati bérlakás építése.
Az épület funkcionálisan egy északkelet-délnyugat hossztengely mentén szerveződik, az utcafronti
telekhatárral párhuzamosan. Az épület személyi- és gépjárműbejárata egyaránt a telek észak-nyugati,
utcafronti telekhatáránál található.
Az egymásnak tükrösen kialakított és keresztirányban eltolt két lakóegység osztja két szimmetrikus tömegre
az épületet.
Az adott lakóegységbe a tornácról nyíló előtéren keresztül jutunk be. Az előtérből nyílik a fürdőszoba, a WC
helyiség, a hálószoba, a nappali és konyha közös tere. A konyhából közelíthető meg a kamra. A nappali
helyiséghez a hátsó udvar irányába terasz kapcsolódik.
Az épület tömegformálása igazodik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításra. Az
épület 35°-os, piros kerámia cserépfedésű, összetett tetőidommal fedett. A lábazat barna színű vakolt
felületképzéssel, míg a homlokzat részben homok színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt
helyeken, ragasztott homlokzati kőburkolattal készül. Az ereszképzés a homlokzattal megegyező vakolt
kivitelben készül.

Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton
térkőburkolattal készülnek.
Az építési terület a nagyobb szintkülönbségek miatt feltöltésre kerül, majd egy rézsűvel kapcsolódik a
meglévő terepszinthez.
3.számú rész
Dombrád 1407 Hrsz. önkormányzati bérlakás felújítása
A meglévő épület korszerűsítése, teljes felújítása, mind esztétika, mind a mai energetikai követelmények
való megfelelés szempontjából, továbbá a teljes épületgépészeti – fűtés és használati melegvíz–
rendszerek, valamint a teljes elektromos hálózat újjáépítését. Belső átalakítással kialakítandó külön WC.
Az épületben egyes falak elbontásra kerülnek, az újonnan kialakítandó helyiségek belül gipszkarton
válaszfalakkal kerülnek lehatárolásra. A talajon fekvő padlóburkolati rétegek elbontásra kerülnek,
aljzatkiegyenlítés új padlóburkolatok kerülnek kialakításra. A külső és belső nyílászárók egyaránt
kibontandók, új nyílászárók kerülnek beépítésre. Az épületszerkezetek (lábazati fal, homlokzati
falak, padlásfödém) hőszigetelést kapnak. Tetőszerkezet szükség szerinti megerősítése, láng-és
gombamentesítő szerrel kezelése. Új függőeresz csatornák és lefolyócsövek. Új épület körüli járda. Teljes
épületgépészeti rendszer (fűtés, vezetékes víz, használati melegvíz és szennyvíz) elbontása, újra építése,
levegő hőszivattyús központi fűtési rendszer kialakítása. Teljes elektromos hálózat újjáépítése. Új zárt
szennyvíztározó építése.
4. számú rész
Dombrád 1463 Hrsz. Nyitott közösségi tér kialakítása
- Telek területe: 2058 m2
- Beépített terület: 18,64 m2
- Beépítés: 18,64 m2/2058 m2 = 0,91 %
- Épületmagasság = 2,48 m
- Zöldfelület:
o Beépített terület: 18,64 m2
o burkolt felületek: 84 m2
- Zöldfelület: {2058 -(18,64+84)} / 2058 = 95,01 %
Közösségi tér elemei:
- Filagória, melynek alapterülete ~18 m2
- 3 db játszótéri eszköz (homokozó, fészekhinta, mérleghinta)
- 1 db akadálymentes parkoló
5. számú rész
Dombrád, Lónyai u. 3, 1595 Hrsz. Közösségi kert infrastruktúrájának kialakítása
Előregyártott fa szerszámtároló telepítése, 120 méter kerítés építése.
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: Dombrád, HRSZ1431/24 közösségi ház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 1.számú rész
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Kiegészítő szójegyzék

- Dombrád, HRSZ1431/24 (közösségi ház építése)
-Dombrád, 1431/2 Hrsz. (Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A „Leromlott városi területek rehabilitációja. Esélyegyenlőség
megteremtése Dombrádon a leromlott városi területek rehabilitációján keresztül.” című és TOP-4.3.1-15SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
1.számú rész
- Dombrád, HRSZ1431/24 közösségi ház építése
- Telek területe: 851,00 m2
- Beépített terület: 246,32 m2
- Beépítettség: 28,94 % < 30,00 %
- Zöld felületi arány: 426,10 m2 => 50,07 % > 50,00%
- Építmény magasság: 3,96 m < 4,50 m
Az épület tömege „L” alakú, mely leköveti az utcafronti telekhatárok vonalát.
Az épületbe a Szélfogó helyiségen keresztül az Előtérbe érkezünk, ahonnan közvetlenül megközelíthetővé
válik az Iroda, Gyereksarok, Teakonyha, Előadó/Klubszoba helyiségek. Az Előtérből Közlekedő helyiségen
keresztül juthatunk el a Mosókonyhába, Raktárba, Akadálymentes Wc-be és a Férfi mosdóba, melyhez
közvetlenül kapcsolódik Férfi Wc és Férfi Zuhanyzó. A Közlekedő helyiségből nyílik még a Női mosdó-, Női
Wc- és a Női Zuhanyzó helyiségek. A tervezési program szerint kialakításra került egy Polgárőrség helyiség
is, mely a másik Szélfogón keresztül közelíthető meg, A Polgárőrség helyiséghez kapcsolódik egy Mosdóés egy Wc helyiség.
Az épület tömegformálása illeszkedik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításba. Az
épület 16°-os, 20°-os 30°-os, barna színű kerámia cserépfedésű, félnyereg tetőidommal fedett. Az épület
homlokzatai sárga-, barna színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt helyeken, ragasztott
homlokzati kőburkolattal (Travertin) készül. Az ereszképzés rejtett kivitelben készül, míg a lefolyócsatornák
négyszög keresztmetszetű, homlokzati felületképzéssel megegyező színben tervezettek.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton
térkőburkolattal készülnek.
- Dombrád, 1431/2 Hrsz. Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése
A tervezett közlekedési létesítmények a Közösségi ház kiszolgálására épülnek.
A parkolóhelyek darabszáma 5 db.
A tervezett járda hossza 107.50 m szélessége 1.50 m, oldalesése 2,5%.
Aszfaltos pályaszerkezettel épül.
A személygépkocsi parkolóhelyek az Önkormányzat kezelésében lévő közútra csatlakozva 2.50×5.00 m
méretűek.
A parkolóhely és az Esze Tamás utca közötti burkolatsáv aszfalt burkolattal, a parkolóhely térkő burkolattal
épül.
(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 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős
műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / 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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Dombrád 1385 Hrsz. önkormányzati bérlakások építés
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: HU323
A teljesítés helye: Dombrád 1385 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. számú rész Dombrád 1385 Hrsz. önkormányzati bérlakások építése
Telek területe: 2 903,00 m2
Tervezett ép. nettó ter.: 128,99 m2
Beépített összterület: 135,25 m2
Beépítettség: 135,25 m2/2 903,00 m2 = 4,66 % < 30,00%
Zöld felületi arány: 2 646,22 m2/2 903,00 m2 = 91,15% > 50,00%
Építménymagasság: 3,63 m < 6,00 m
Két lakóegységet tartalmazó önkormányzati bérlakás építése.
Az épület funkcionálisan egy északkelet-délnyugat hossztengely mentén szerveződik, az utcafronti
telekhatárral párhuzamosan. Az épület személyi- és gépjárműbejárata egyaránt a telek észak-nyugati,
utcafronti telekhatáránál található.
Az egymásnak tükrösen kialakított és keresztirányban eltolt két lakóegység osztja két szimmetrikus tömegre
az épületet.
Az adott lakóegységbe a tornácról nyíló előtéren keresztül jutunk be. Az előtérből nyílik a fürdőszoba, a WC
helyiség, a hálószoba, a nappali és konyha közös tere. A konyhából közelíthető meg a kamra. A nappali
helyiséghez a hátsó udvar irányába terasz kapcsolódik.
Az épület tömegformálása igazodik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításra. Az
épület 35°-os, piros kerámia cserépfedésű, összetett tetőidommal fedett. A lábazat barna színű vakolt
felületképzéssel, míg a homlokzat részben homok színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt
helyeken, ragasztott homlokzati kőburkolattal készül. Az ereszképzés a homlokzattal megegyező vakolt
kivitelben készül.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton
térkőburkolattal készülnek.
Az építési terület a nagyobb szintkülönbségek miatt feltöltésre kerül, majd egy rézsűvel kapcsolódik a
meglévő terepszinthez.
(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 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős
műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / 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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Dombrád 1407 Hrsz. önkormányzati bérlakás felújítá
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: HU323
A teljesítés helye: Dombrád 1407 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Dombrád 1407 Hrsz. önkormányzati bérlakás felújítása
A meglévő épület korszerűsítése, teljes felújítása, mind esztétika, mind a mai energetikai követelmények
való megfelelés szempontjából, továbbá a teljes épületgépészeti – fűtés és használati melegvíz–
rendszerek, valamint a teljes elektromos hálózat újjáépítését. Belső átalakítással kialakítandó külön WC.
Az épületben egyes falak elbontásra kerülnek, az újonnan kialakítandó helyiségek belül gipszkarton
válaszfalakkal kerülnek lehatárolásra. A talajon fekvő padlóburkolati rétegek elbontásra kerülnek,
aljzatkiegyenlítés új padlóburkolatok kerülnek kialakításra. A külső és belső nyílászárók egyaránt
kibontandók, új nyílászárók kerülnek beépítésre. Az épületszerkezetek (lábazati fal, homlokzati
falak, padlásfödém) hőszigetelést kapnak. Tetőszerkezet szükség szerinti megerősítése, láng-és
gombamentesítő szerrel kezelése. Új függőeresz csatornák és lefolyócsövek. Új épület körüli járda. Teljes
épületgépészeti rendszer (fűtés, vezetékes víz, használati melegvíz és szennyvíz) elbontása, újra építése,
levegő hőszivattyús központi fűtési rendszer kialakítása. Teljes elektromos hálózat újjáépítése. Új zárt
szennyvíztározó építése.
(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 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős
műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / 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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Dombrád 1463 Hrsz. Nyitott közösségi tér kialakítá
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: HU323
A teljesítés helye: Dombrád 1463 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Dombrád 1463 Hrsz. Nyitott közösségi tér kialakítása
- Telek területe: 2058 m2
- Beépített terület: 18,64 m2
- Beépítés: 18,64 m2/2058 m2 = 0,91 %
- Épületmagasság = 2,48 m
- Zöldfelület:
o Beépített terület: 18,64 m2
o burkolt felületek: 84 m2
- Zöldfelület: {2058 -(18,64+84)} / 2058 = 95,01 %
Közösségi tér elemei:
- Filagória, melynek alapterülete ~18 m2
- 3 db játszótéri eszköz (homokozó, fészekhinta, mérleghinta)
- 1 db akadálymentes parkoló
(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 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15

2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős
műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / 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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi kert infrastruktúrájának kialakítása
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: HU323
A teljesítés helye: Dombrád, Lónyi u. 3. 1595 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Dombrád, Lónyai u. 3. 1595 Hrsz. Közösségi kert infrastruktúrájának
kialakítása
Előregyártott fa szerszámtároló telepítése, 120 méter kerítés építése.
(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 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős
műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / 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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
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, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlatban 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) pontban felsorolt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban arról
is nyilatkozni kell, ha nincs folyamatban változásbejelentés.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.).
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bek. k) pont kb) pontját igazolnia kell.
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy
az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. 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.
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):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A Korm.rendelet 21. § (2) bek. b) pontja
alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük
vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó önéletrajzot, az elvégzett szakmai
tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek
megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési és befejezési
időtartamát (év, hó, részletezettséggel), a munkahely, és az adott beosztás/pozíció megnevezésével.
Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és
amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét
igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban.
A felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre
kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe
vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai
nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy
a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben a gyakorlati idő bemutatása, és a
szükséges végzettség igazolása nem szükséges!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel, vagy érvényes, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős
műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
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:
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség

kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási idő végéig kell rendelkezésre
állnia.
- Jótállási idő: Ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 12 hónapot ír elő ajánlatkérő. Az ajánlattevők
által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (12 hónap + max. 36 hónap) az ajánlatok értékelésének
részszempontját képezi. A jótállás a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kezdődik.
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes
napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő
felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó egyösszegű ajánlati ár 1 %-a/naptári nap. A
késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó
ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának
tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Ajánlattevő felelős,
Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20 %a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy
késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül
számított elszámolható ellenszolgáltatás 25 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek,
amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének
lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az
előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Az előleg, a rész-számlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására van
lehetősége. Rész-számlák benyújtására, a szerződéses ár maximum 75 % -ig van lehetősége, a
teljesítéssel arányosan.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek., illetve a Kbt.
135. § (3) bek. szerint utófinanszírozás formájában, átutalással teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni.
A kifizetés forintban történik.
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a
Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről.
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: 2019/09/25 (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: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontás az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő két
óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempont: egyenes arányosítás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
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) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy
a jogiképviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, azajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó
rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81.§. (5) bekezdését alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
6) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak
megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő
tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg.
10) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az
Ajánlattételi felhívásban foglalt időpontig. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban
foglaltaknak megfelelően járjanak el, azzal a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása
nem szükséges. Az árazott ajánlati költségvetést Microsoft Excel (.xls) formátumban is be kell
nyújtani!
11)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek.-ben és 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
12) AK a műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételek és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
felhívásfeladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
14) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §
alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési
biztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési biztosítást kötni legalább az
alábbi mértékben és terjedelemben:
1.számú rész esetében: legalább 30.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/
káresemény.
2.számú rész esetében: legalább 15.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/
káresemény.
3.számú rész esetében: legalább 5.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 2.000.000 Ft/
káresemény.
4.számú rész esetében: legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/
káresemény.
5.számú rész esetében: legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/
káresemény.
15) A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által önállóan kialakított eljárási szabályok az
alábbiak:
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti
eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) - (5) bekezdését nem alkalmazza.
A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-t, valamint a 73. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
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

VI.4)

dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé
teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg
értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben,
az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre
tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az
ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy
a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és
ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő
ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevő
nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstrom száma:
00508.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (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

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17160/2019)
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: 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: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.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/EKR001094152019/
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/EKR001094152019/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
x 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
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
Hivatkozási szám: EKR001094152019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

38900000-4

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés szállítása
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: Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 darab ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés a Paksi
Atomerőműben üzemelő reaktortartályok és gőzfejlesztők hegesztési varratainak gépesített ultrahangos
anyagvizsgálatához, amelynek összekapcsolhatónak kell lennie a jelenleg alkalmazott vizsgálórendszer
részegységeivel.
Ultrahangos vizsgáló berendezés minimumkövetelményei:
Alkalmazható vizsgálófejek Hagyományos egy-és kétkristályos, lineáris és mátrix fázisvezérelt
Hagyományos vizsgálófej csatornák 8 PE vagy 4 PC
PA vizsgálófej csatornák 128 vagy több
PA vizsgálófej blendeméret 64 vagy több
Adófeszültség 40-200 V (50Ω)
Frekvenciatartomány 0,5-20 MHz
Elektronikai minimumkövetelmények:
Amplitúdó felbontás min. 12 bit
Enkóder interfész 2 tengely x-y enkóder bemenet
Adatgyűjtő és értékelő szoftver minimumkövetelmények:
Értékelő funkciók A-B-C-D-S szken, TOFD, fejlett értékelő funkciók
Tápellátás és kivitel minimumkövetelmények:
Tápellátás 230V/50Hz
IP védettség IP 54 vagy magasabb
A részletes műszaki specifikációt a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, amely a Közbeszerzési
dokumentum részét képezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A berendezésre vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 12 hó) 3
2 Az ajánlattevő által a jótállási időszakon belül, a hibaelhárítás megkezdésére vagy cserekészülék
biztosítására vállalt időtartam, órában megadva (legfeljebb 72 óra) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 95

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: 1 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
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 Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban
ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.
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 jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott
kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Kizáró okok előzetes igazolása:
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet)
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a jelen közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés)
Kizáró okok utólagos igazolása:
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani a jelen
pontban meghatározott igazolásokat.
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak
szerint kell igazolni:
• Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerinti nyilatkozattal,
• Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti nyilatkozattal.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési

eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján bármikor kérheti a kizáró okok igazolásának a
benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha
az ajánlat bírálata során alapos kétsége merül fel az ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmára
vonatkozóan.
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: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes
igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében
az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z) (közös) ajánlattevő csupán arról köteles
nyilatkozni az ajánlatában, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülnek,
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről
- a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében - az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére
szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7)
bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2)
bekezdésére is.
Az ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező
eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a
céginformációs szolgálat http://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által
az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus
adatbázisban megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, akkor ajánlatkérő nem kér külön igazolást a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről, az ajánlatkérő elfogadja az ajánlatban benyújtott, a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi és gazdasági
alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező
eredménykimutatása alapján, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó
három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti
eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a(z) (közös) ajánlattevő azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg a
működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább
a 30.000.000 HUF értéket.
* A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti:
Ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés szállítása.

Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes
formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z)
(közös) ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKRben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak
tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A
Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés
alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől, közös
ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
M.1 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a szerződést
kötő másik fél által adott referenciaigazolás vagy az ajánlattevő, közös ajánlattevő/ alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet/alkalmassági igazolásban részt vevő személy nyilatkozata az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban történő legalább 1 darab
ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés szállításáról.
A referencianyilatkozatnak/igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szerződés tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek
való megfelelést egyértelműen meg lehessen állapítani, (a vizsgált időszakban szállított ultrahangos
fázisvezérelt vizsgáló berendezés),
b) szerződés mennyisége (min. 1 darab)
c) a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap), figyelemmel a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjára is.
d) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
i) pontja alapján csatolni kell az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer
tanúsítványát vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási
intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a), i), pontjai, 21. § (1a) bekezdés b)
pontra is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): IAlkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban nem szállított legalább 1 darab
ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezést, továbbá ha ennek a szállításnak a teljesítése nem
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) b) pontjára, ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik az ISO 9001

szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű irattal,
vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján
amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni. Ha a közbeszerzési dokumentum - az EKR elektronikus űrlapjain kívül
- nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal
kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos
Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint
csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére
szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
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:
Kötbérek:
- késedelmi kötbér mértéke: minden megkezdett naptári nap után az Ellenszolgáltatás nettó összegének 0,8
%-a. A kötbér a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
- hibás teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás összegének 10%-a,
- nem teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás összegének 20%-a.
Jótállás: A berendezés üzembehelyezésétől számított …….* hónap.
*Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő végleges ajánlata alapján kerül véglegesítésre.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A VI.3.4) pont folytatása:
13. Az ajánlat értékelési folyamata:
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában
fenn állnak-e a Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok. Az ajánlatkérő még a
tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség szerint felvilágosítást kér
az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt. 89. § a) pontja szerint dönt az
ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és menetét a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
14. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Az eljárás nyertese:
A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési
szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
16. Tekintettel a Kbt. 117. §-a szerinti eljárásra, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban az ajánlatkérő meghatározta az eljárás sajátos, egyedi szabályait a 307/2015. (X.27.)
Korm.rend-ben előírtakra tekintettel. Azon pontok tekintetében, ahol az ajánlatkérő külön nem rendelkezik, a
Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el az ajánlatkérő.
17. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei, különösen az EKR-rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
19. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2019.10.18.
20. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.10.31.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Czakói-Zakar Bernadett, 01002
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A
szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő

a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva és a kifizetés is forintban történik.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése
érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Szállítónak rendelkezni kell a Szerződés teljesítésének teljes ideje alatt is érvényes ISO 9001
minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű
minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
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
az ajánlattételi határidő lejárta előtt kiegészítő tájékoztatás keretében válaszol meg minden olyan
kérdést, mely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal
kapcsolatban merül fel.
Ajánlatkérő Külön-külön tárgyal valamennyi ajánlattevővel. A tárgyaláson ajánlatonként az
ajánlattevőt maximum 4 fő képviselheti.
A tárgyalások az ajánlattevőkkel két fordulóban kerülnek lefolytatásra:
– az első tárgyalási fordulóban ajánlatkérő külön tárgyal az ajánlattevőkkel:
• a műszaki-szakmai ajánlatról,
• a szerződéses feltételekről,
• továbbá az ajánlatkérő megteszi az ajánlati árra adott tételes költségvetéssel kapcsolatos
észrevételeit is,
– végső ajánlattétel:
• az értékelési szempontok szerinti végleges vállalásokat tartalmazó ajánlat az EKR-en keresztül
benyújtására kerül sor.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson csak
az ajánlatkérő és a Kbt. 89. § a) pont előírásainak megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő vehet
részt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az érvénytelen ajánlatot tevőket (azon ajánlattevők, akik a

kizáró okok hatálya alá esnek, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a
tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében sincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére) még
a tárgyalások megkezdése előtt, az ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításáról annak indokolásával
együtt, írásban értesíteni fogja.
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása előtt az ajánlatkérő alkalmazza a hiánypótlás intézményét, a
Kbt. 71. §-a szerint.
Ajánlattevőt az első tárgyalási fordulóban cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az
általuk adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég
nevében kötelezettségvállalásra. A meghatalmazott meghatalmazása a szerződés aláírására nem
vonatkozhat.
A tárgyalás alapvető szabályait a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A helyszíni tárgyalás napján a belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal
korábban, a következő adatokat kell megküldeni az ajánlatkérő részére:
- a személy neve (vezeték- és utónév),
- születési helye, ideje,
- lakcíme,
- anyja neve,
- útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
- munkahelyi beosztása,
- munkáltató megnevezése.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2019.09.25. 10:00 óra
A tárgyalások befejezésének tervezett időpontja: 2019.09.30.
Hely: 7030 Paks, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Hrsz.: 8803/17., 357. sz. épület 12. sz. helyiség
(tárgyaló).
A IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban jelzett, az ajánlati kötöttség kezdő
dátuma tervezett időpont, a tárgyalások tényleges befejezésének függvényében változhat.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/09/25 (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: 2019/09/23 (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: 1 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094152019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Legjobb ár-érték arány: Nettó aj. ár, súlysz:95, fordított arány. 2. A ber.-re váll. jótállás
időt. hón. (min. 12 hó), súlysz: 3, hasznossági fv. 3.Az aj.tevő ált. a jót. idősz. belül, a hibael.
megkezd. váll.it. óra (max.72)
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. Rendelkezések melyeket az ajánlattevőknek figyelembe kell venni:
a) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
(EKR rendelet) alkalmazása,
b) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
c) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
d) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4) bek.
e) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., az ajánlat nem nyújtható be telefax és e-mail
útján.
f) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek
g) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb
hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
h) Kkvk: Kbt. 66. § (4) bek.
i) Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
j) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.
k) Közös ajánlattevő: Kbt. 35. §.
A fenti rendelkezések részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza. A közbeszerzési dokumentum tartalmazza továbbá az ajánlat elkészítésével
kapcsolatban a(z) (közös) ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást,
az ajánlat keretében benyújtandó iratok jegyzékét, valamint a kizáró okok fenn nem állásának
igazolására, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az előzetes és az
utólagos igazolási kötelezettség részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
3. Aláírási címpéldányok:
A(z) közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről benyújtandó nyilatkozatokat az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírásra vonatkozó
részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentum I. „Általános információk a közbeszerzési eljárás
teljes folyamatára” Fejezet 7. pontja tartalmazza.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
Az ajánlatban meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.
Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatokat.
5. Igazolások:
Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e
törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással
egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. [Kbt. 47. § (3) bekezdés]
6. Fordítás:
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített felelős
fordítását is elfogadja. [Kbt. 47. § (2) bekezdése]
7. Minősített ajánlattevők:

VI.4)

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak
figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának
hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a
minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében szigorúbban,
a gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében pedig eltérően határozta meg az alkalmassági
követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest.
8. Műszaki-szakmai ajánlat:
A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
&̋61485; Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan
mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott
megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott
követelményeket, melyek legalább az alábbiak:
&̋61485; Alkalmazható vizsgálófejek
&̋61485; Hagyományos vizsgálófej csatornák
&̋61485; PA vizsgálófej csatornák
&̋61485; PA vizsgálófej blendeméret
&̋61485; Adófeszültség
&̋61485; Frekvenciatartomány
&̋61485; Amplitúdó felbontás
&̋61485; Enkóder interfész
&̋61485; Értékelő funkciók
&̋61485; Tápellátás és kivitel minimumkövetelmények
&̋61485; Tápellátás
&̋61485; IP védettség.
A műszaki-szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a Közbeszerzési Műszaki Leírásban előírt műszaki
paramétereknek való megfelelőséget, azok pontonkénti fellelhetőségének helyét az ajánlatban
legalább dokumentáció-azonosító és oldalszám-megjelöléssel, továbbá a megajánlott berendezés
gyártmány- és típusmegjelölését.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban foglalt követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)
11. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé
költséget nem érvényesíthet.
12. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra,
a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű
adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó
jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Folytatás a III.1.6) pontban.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (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

"PRIMER" Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (16896/2019)
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: "PRIMER" Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38311574
Postai cím: Móra Ferenc Utca 26.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holczinger József ügyvezető igazgató
Telefon: +36 88312394
E-mail: primer@ajkatavho.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajkatavho.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: távhőszolgáltatás
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: 4-es számú gerincvezeték hidraulikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000974862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„AJKA – 4-ES SZÁMÚ GERINCVEZETÉK HIDRAULIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2xDN250 PRIMER VEZETÉK
ÉPÍTÉSE”
A meglévő távhővezetékek mérete: DN250, DN 200 gerincvezeték.
A tervezett távhővezetékek mérete: DN250/Do400.
Csőgyártmány: ZPU gyártmányú gyárilag előszigetelt, közvetlenül földbe fektethe¬tő, jelzőeres kivitelű, KPE
köpenycsővel védett veze¬tékrendszer.
A vezeték határpontjai: Nyomvonalrajzon megjelölt csatlakozási pontok.
Szállított közeg: Forróvíz.
A névleges hőmérsékletlépcső: 130/65°C
Az üzemi hőmérsékletlépcső: 110/60°C
A vezeték névleges nyomásfokozata: 25 bar
A vezeték üzemi nyomásfokozata: 10 bar
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy
tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban
meghatározott esetek
kivételével a műszaki leírás nem 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, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy
kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a
szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető
leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 137161044 (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: 4-es számú gerincvezeték hidraulikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: A nyomvonalat érintő területek a Ajka, 1789, 1799/17, 1788/2,
1799/16 hrsz-ú területek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„AJKA – 4-ES SZÁMÚ GERINCVEZETÉK HIDRAULIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2xDN250 PRIMER VEZETÉK
ÉPÍTÉSE”
A meglévő távhővezetékek mérete: DN250, DN 200 gerincvezeték.
A tervezett távhővezetékek mérete: DN250/Do400.
Csőgyártmány: ZPU gyártmányú gyárilag előszigetelt, közvetlenül földbe fektethe¬tő, jelzőeres kivitelű, KPE
köpenycsővel védett veze¬tékrendszer.
A vezeték határpontjai: Nyomvonalrajzon megjelölt csatlakozási pontok.
Szállított közeg: Forróvíz.
A névleges hőmérsékletlépcső: 130/65°C
Az üzemi hőmérsékletlépcső: 110/60°C
A vezeték névleges nyomásfokozata: 25 bar
A vezeték üzemi nyomásfokozata: 10 bar
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy
tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban
meghatározott esetek
kivételével a műszaki leírás nem 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, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy
kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a
szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető
leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás
időtartama hónapokban meghatározva (minimum 0 hónap, maximum 48hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési ponttartomány: 0-10. 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes arányosítás; Közbeszerzési
Hatóság útmutatója ((KÉ 2019. évi 106 . szám; 2019. június 04.) alapján. Eljárásban közreműködő
FAKSZ: Harsányi István. Lajstromszám: 00055. e-mail cím: iharsanyi@chello.hu A felhívásban
szereplő rövidítések: AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, GSZ=gazdasági szereplők, AV=alvállalkozó,
AF=ajánlati felhívás,KD=közbeszerzési dokumentumok, MŰ=műszaki ellenőr, KE=közbeszerzési eljárás,
RSZ=részszámla, VSZ=végszámla, NSZÉ= nettó szerződéses érték
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: 4-es számú gerincvezeték hidraulikai korszerűsítés
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:
2019/08/30 (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: Pipe Systems Construction Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69302015
Postai cím: Bécsi út 293
Város: Budapest
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pipesystemsconstruction@gmail.com
Telefon: +36 304750435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26272023241
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: 137161044
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: mélyépítés,
földmunka -Baumidex Kft. 11963468-2-19
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: Purecon Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50803112
Postai cím: Gidófalvy Lajos utca 27 3/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482954241
Hivatalos név: Pipe Systems Construction Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69302015
Postai cím: Bécsi út 293
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26272023241
Hivatalos név: TRIÁSZ Fémmegmunkáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86472544
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24283759243
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:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (17258/2019)
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: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25331402
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: bereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aksd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aksd.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
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: „Kétkaros konténerszállító beszerzése"
Hivatkozási szám: EKR000905202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 1 db kétkaros konténerszállító felépítménnyel szerelt hulladékszállító gépjármű beszerzése:
- össztömeg: minimum 19.000 kg
- hajtásképlet: 4x2
- felépítmény: minimum 13 tonna emelőerő, teleszkópos kivitel
- mennyiség: 1 db.
A járműnek, illetve a felépítménynek új gyártásúaknak kell, hogy legyenek.
Az ajánlati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell a műszaki leírás szerinti táblázatot, melyben az
„A.” rész az ajánlatkérő által feltüntetett, elvárt követelményeket tartalmazza, míg a „B.” részt az ajánlatadó
tölti ki, feltüntetve az általa megajánlott berendezés releváns paramétereit. Az ajánlati dokumentációhoz
csatolni kell továbbá a járóképes alvázra, illetve a felépítményre vonatkozó, a gyártó/forgalmazó által kiadott
részletes műszaki leírást. Az alváz tekintetében minimum 1 év korlátozás nélküli garancia, illetve minimum
24 hónap, maximum 48 hónap km korlátozás nélküli garancia a hajtásláncra vonatkozóan az elvárás.
A felépítmény esetében minimum 24 hónap garancia üzemóra korlátozás nélkül az elvárás.
A hulladékszállító jármű részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírás
tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129066 (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: „Kétkaros konténerszállító beszerzése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Az átadás-átvétel helyszíne az AKSD Kft. központi telephelye
(4031 Debrecen, István u. 136.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő 1 db kétkaros konténerszállító felépítménnyel szerelt hulladékszállító gépjármű beszerzése:

- össztömeg: minimum 19.000 kg
- hajtásképlet: 4x2
- felépítmény: minimum 13 tonna emelőerő, teleszkópos kivitel
- mennyiség: 1 db.
A járműnek, illetve a felépítménynek új gyártásúaknak kell, hogy legyenek.
Az ajánlati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell a műszaki leírás szerinti táblázatot, melyben az
„A.” rész az ajánlatkérő által feltüntetett, elvárt követelményeket tartalmazza, míg a „B.” részt az ajánlatadó
tölti ki, feltüntetve az általa megajánlott berendezés releváns paramétereit. Az ajánlati dokumentációhoz
csatolni kell továbbá a járóképes alvázra, illetve a felépítményre vonatkozó, a gyártó/forgalmazó által kiadott
részletes műszaki leírást. Az alváz tekintetében minimum 1 év korlátozás nélküli garancia, illetve minimum
24 hónap, maximum 48 hónap km korlátozás nélküli garancia a hajtásláncra vonatkozóan az elvárás.
A felépítmény esetében minimum 24 hónap garancia üzemóra korlátozás nélkül az elvárás.
A hulladékszállító jármű részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírás
tartalmazza.
A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
(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 ajánlatkérő központi telephelyétől (Debrecen, István u. 136.) a
magyarországi szakszervíz távolsága burkolt közforgalmú úton történő megközelítés esetén km-ben
kifejezve 15
2 Garanciavállalás időtartama (hónap) a járóképes alváz hajtásláncra vonatkozóan (minimum: 24
hónap, maximum: 48 hónap) 10
3 A megajánlott alapgép gyártója (gyártó megnevezésével) 8
4 A megajánlott felépítmény gyártója (gyártó megnevezésével) 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Szállítási határidő a szerződéskötést követő 7 hónap azzal, hogy a szállító előteljesítésre jogosult.
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: „Kétkaros konténerszállító 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:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54642467
Postai cím: Iparcentrum U. 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: jambor.laszlo@m-u-t.hu
Telefon: +36 34573300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34573310
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10526093211

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 124691
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129066
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
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: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54642467
Postai cím: Iparcentrum U. 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10526093211
Hivatalos név: Hyab Daruszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92082784
Postai cím: Besenyszögi Út
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12454891216
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:
2019/07/16 (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 Közbeszerzési dokumentum 16. pontjában előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a
Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti
lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végezte el a bírálatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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

Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola (16311/2019)
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: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56304507
Postai cím: Mindszenty Tér 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros János
Telefon: +36 207769792
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: +36 33509261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szent-erzsebet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szent-erzsebet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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: Alagsor és földszint felújítás, korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001087372018
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:
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány
felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének alagsori korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat
meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési
szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben,
műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák
során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli
épületrész alagsori helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett alagsori részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési
eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak gipszkarton
falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint PVC, illetve kerámia, nagy kopásállóságú,
csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány
felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének földszinti korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat
meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési
szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben,
műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák
során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli
épületrész földszinti helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett földszinti részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési
eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak hanggátló gipszkarton
falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint a tantermekben PVC, a közlekedő és közösségi
terekben csiszolt felületű, mintázott esztrich beton, nagy kopásállóságú, csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 161611395 (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: Alagsor és földszint felújítás, korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom, Mindszenty tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány
felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének alagsori korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat
meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési
szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben,
műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák
során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli
épületrész alagsori helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett alagsori részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési
eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak gipszkarton
falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint PVC, illetve kerámia, nagy kopásállóságú,
csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány
felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének földszinti korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat
meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési
szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben,
műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák
során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli
épületrész földszinti helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett földszinti részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési
eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak hanggátló gipszkarton
falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint a tantermekben PVC, a közlekedő és közösségi
terekben csiszolt felületű, mintázott esztrich beton, nagy kopásállóságú, csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (0 és 24 hónap között értékelve) 15

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

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:
2019/08/15 (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: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59641182
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
E-mail: traverzkft@gmail.com
Telefon: +36 303857505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211
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: 161611395
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
munkák, épületgépészeti munkák, tűzjelző rendszer kiépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59641182
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211
Hivatalos név: SCHMIDT'64 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85014125
Postai cím: Templom Utca 27
Város: Leányvár
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2518
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13977333211
Hivatalos név: SZABÓPINTÉR BAU Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19631501
Postai cím: Május 1. U. 8.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14792098211
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:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Barcs Város Önkormányzata (15983/2019)
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: Barcs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96156094
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 46
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuti Béla
Telefon: +36 82565960
E-mail: kuti.bela@barcs.hu
Fax: +36 82463176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.barcs.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: Barcs, Északnyugati városrész infrastruktura fejl
Hivatkozási szám: EKR000394912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45233000-9

Kiegészítő szójegyzék

45233200-1
45233220-7
45233221-4
45233229-0
45233290-8
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szociális Város rehabilitáció során három helyszínen történik az építési beruházás az alábbiak szerint:
1. rész: 7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19 alatti Barcs Cigány Közösségi Oktató és Szolgáltató
Ház átalakítása, bővítése 186,57 m2 alapterületen. A kivitelezés során homlokzati hőszigetelés és
nyílászáró csere, födém hőszigetelés, rendezvény terem bővítés, teakonyha kialakítása, 2 db. iroda,
akadálymentesítés, külső fedett színpad készül. Elkészül továbbá a teljes víz-szennyvíz rendszer és
szerelvényei, fatüzelésű cserépkályha fűtő betéttel, radiátoros melegvizes fűtés. Elektromos rendszerben
30 KW teljesítmény kerül beépítésre. Felújításra kerülnek az elektromos elosztók, vezetékek és villamos
szerelvények.
2. rész: 7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341 alatti lakóépület (3 db lakás)
rekonstrukciója és térrendezés. A kivitelezéssel érintett alapterületek: pincehelyiségek összesen 40,49
m2, I. sz. lakás 68,46 m2, II. sz. lakás 51,22 m2, III. sz. lakás 70,03 m2, lakások mindösszesen: 189,71
m2. Melléképületek teljes körűen bontásra kerülnek. Teljeskörű homlokzati hőszigetelés és nyílászáró
csere készül. Födém hőszigetelés is készül. Új vizesblokkok kerülnek kialakításra. A villamos hálózat
teljes egészében felújításra kerül, lakásonkénti méréssel. A 2. és 3. sz. lakásnál is új gázcsatlakozó kerül
kialakításra, és mindhárom lakás esetében gázkazán üzemű, melegvizes radiátoros fűtés kerül kialakításra.
3. rész: 7570 Barcs, Arany János utca útburkolat felújítása. Az út felújítása során az 1494 hrsz-ú, valamint
az 1517/1 hrsz-ú szakaszt kell felújítani padkarendezéssel a Szentesi utca lecsatlakozásától a Cigánysor
utcai becsatlakozásig, a csatlakozást is hozzáértve. Út szélesség 4 m, kopóréteg vastagsága 50 mm, összes
felhasználandó aszfalt mennyisége 82,5 m3.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket mindhárom rész esetében az árazatlan
költségvetési kiírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 131243383 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Közösségi épület és kapcsolódó létesítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19 alatti Barcs Cigány Közösségi Oktató és Szolgáltató
Ház átalakítása, bővítése 186,57 m2 alapterületen. A kivitelezés során homlokzati hőszigetelés és
nyílászáró csere, födém hőszigetelés, rendezvény terem bővítés, teakonyha kialakítása, 2 db. iroda,
akadálymentesítés, külső fedett színpad készül. Elkészül továbbá a teljes víz-szennyvíz rendszer és
szerelvényei, fatüzelésű cserépkályha fűtő betéttel, radiátoros melegvizes fűtés. Elektromos rendszerben
30 KW teljesítmény kerül beépítésre. Felújításra kerülnek az elektromos elosztók, vezetékek és villamos
szerelvények.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások
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 1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É)
építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36
hó) 20
2 2. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. 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: TOP-4.3.1-15-SO-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Somogy B. u 14. lakóépület felújítása (3 db lakás)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45315100-9
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341 alatti lakóépület (3 db lakás) rekonstrukciója és
térrendezés. A kivitelezéssel érintett alapterületek: pincehelyiségek összesen 40,49 m2, I. sz. lakás 68,46
m2, II. sz. lakás 51,22 m2, III. sz. lakás 70,03 m2, lakások mindösszesen: 189,71 m2. Melléképületek
teljes körűen bontásra kerülnek. Teljeskörű homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere készül. Födém
hőszigetelés is készül. Új vizesblokkok kerülnek kialakításra. A villamos hálózat teljes egészében felújításra
kerül, lakásonkénti méréssel. A 2. és 3. sz. lakásnál is új gázcsatlakozó kerül kialakításra, és mindhárom
lakás esetében gázkazán üzemű, melegvizes radiátoros fűtés kerül kialakításra.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások
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 1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É)
építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36
hó) 20
2 2. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. 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: TOP-4.3.1-15-SO-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Arany J. u. útburkolatának felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233000-9

További tárgyak:

45233200-1

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7
45233221-4
45233229-0
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Barcs Arany János utca 1494 hrsz-ú, valamint az 1517/1 hrszú szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7570 Barcs, Arany János utca útburkolat felújítása. Az út felújítása során az 1494 hrsz-ú, valamint az
1517/1 hrsz-ú szakaszt kell felújítani padkarendezéssel a Szentesi utca lecsatlakozásától a Cigánysor utcai
becsatlakozásig, a csatlakozást is hozzáértve. Út szélesség 4 m, kopóréteg vastagsága 50 mm, összes
felhasználandó aszfalt mennyisége 82,5 m3.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket mindhárom rész esetében az árazatlan
költségvetési kiírások 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 1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-KÉ)
közlekedési építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat
értékelése 0-36 hó) 20
2 2. Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól
kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. 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: TOP-4.3.1-15-SO-2016-00003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi épület és kapcsolódó létesítmények
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: 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: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hazmesterbau@gmail.com
Telefon: +36 203757592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51524593
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51447436
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
Hivatalos név: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Somogy B. u 14. lakóépület felújítása (3 db lakás)
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: 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: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hazmesterbau@gmail.com
Telefon: +36 203757592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56882167
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56874959
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
Hivatalos név: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Arany J. u. útburkolatának 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:
2019/04/24 (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: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hazmesterbau@gmail.com
Telefon: +36 203757592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22921500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22920988
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

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

Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
Hivatalos név: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214
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:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

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

Barcs Város Önkormányzata (16445/2019)
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: Barcs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96156094
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 46
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majer István
Telefon: +36 202151100
E-mail: majeristvan@gmail.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)
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: Képzési és szakértői szolgáltatás biztosítása.
Hivatkozási szám: EKR001171372018
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:
I. A projekt komplex megvalósítására irányuló szakmai tevékenységeinek megalapozása, a projekt
keretében megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó, célcsoport igényeihez leginkább illeszkedő programok,
társadalmi, gazdasági és humán tanulmányok, elemzési szakértői szolgáltatások:
1. Fiatalok helyben maradását ösztönző program (5db.),
2. Fiataloknak szóló tanácsadáshoz kapcsolódó programelem tartalmának kidolgozása (1 db.),
3. A közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok kidolgozása (1
klt),
4. A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató (aktív munkaerő-piaci
eszközök) tematikáinak kidolgozása (3 db),
5. A helyi életminőség javítását célzó és a célcsoport helyben maradását ösztönző program kidolgozása
(5db.),
6. Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos
helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának
javítására. (1 klt.),
7. A foglalkoztathatóság fejlesztését célzó programelemek kidolgozásának szakértői támogatása (min. 100
szakértői nap)
II. A projekt célcsoportjának képzése és a megvalósítók felkészítése:
1. Fiatalok vállalkozóvá válását segítő és pénzügyi ismereteket, tudatosságot közvetítő képzés 25 fő részére
(60 óra),
2. Hátrányos helyzetűeknek szóló kompetenciafejlesztő és felkészítő képzés 200 fő részére (24 óra),
3. Mentorok felkészítése (legalább 2 fő részére),
4. Közösségszervezők felkészítése (legalább 6 fő részére),
III. Szociális és közösségfejlesztési szolgáltatások nyújtása a kistelepüléseknek. (20 foglalkozás)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47610000 (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: Képzési és szakértői szolgáltatás biztosítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80532000-2

Kiegészítő szójegyzék

80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Barcs Város és térsége.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzési és szakértői szolgáltatások biztosítása az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 azonosító számú projekt
keretében
A szolgáltatás során el kell végezni az alábbi 3 főcsoporthoz tartozó részletezett szolgáltatásokat:
I. A projekt komplex megvalósítására irányuló szakmai tevékenységeinek megalapozása, a projekt
keretében megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó, célcsoport igényeihez leginkább illeszkedő programok,
társadalmi, gazdasági és humán tanulmányok, elemzési szakértői szolgáltatások:
1. Fiatalok helyben maradását ösztönző program (5db.),
2. Fiataloknak szóló tanácsadáshoz kapcsolódó programelem tartalmának kidolgozása (1 db.),
3. A közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok kidolgozása (1
klt),
4. A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató (aktív munkaerő-piaci
eszközök) tematikáinak kidolgozása (3 db),
5. A helyi életminőség javítását célzó és a célcsoport helyben maradását ösztönző program kidolgozása
(5db.),
6. Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos
helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának
javítására. (1 klt.),
7. A foglalkoztathatóság fejlesztését célzó programelemek kidolgozásának szakértői támogatása (min. 100
szakértői nap)
II. A projekt célcsoportjának képzése és a megvalósítók felkészítése:
1. Fiatalok vállalkozóvá válását segítő és pénzügyi ismereteket, tudatosságot közvetítő képzés 25 fő részére
(60 óra),
2. Hátrányos helyzetűeknek szóló kompetenciafejlesztő és felkészítő képzés 200 fő részére (24 óra),
3. Mentorok felkészítése (legalább 2 fő részére),
4. Közösségszervezők felkészítése (legalább 6 fő részére),
III. Szociális és közösségfejlesztési szolgáltatások nyújtása a kistelepüléseknek. (20 foglalkozás)
(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 M2.1. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott
szakember alkalmassági követelményként meghatározott témában szerzett tapasztalatán felüli
szakmai többlettapasztalata (0-24 hó) 10
2 - Az M2.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alkalmassági
követelményként meghatározott témában szerzett tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata
(0-24 hó) 10
3 - Az M2.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alkalmassági
követelményként meghatározott témában szerzett tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata
(0-24 hó) 10
4 - Az M2.4. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alkalmassági
követelményként meghatározott témában szerzett tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata
(0-24 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00055
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: Képzési és szakértői szolgáltatás biztosítása.
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: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
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: 47610000
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: Oktatók és helyszín
biztosítása.
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242
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:
2019/09/09 (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

BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit
Korlátolt felelősségű társaság (17170/2019)
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: BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58865563
Postai cím: Tavasz Utca 28
Város: Pusztaottlaka
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5665
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisztován Anna
Telefon: +36 307550250
E-mail: bmkpkft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
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: SZOLGÁLTATÓI ÉS TECHN-I INKUBÁTORHÁZAK FEJL. II.
Hivatkozási szám: EKR001029132019
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:
Inkubátorház kialakítása (nettó 837 m2 alapterülettel), meglévő épület részleges bontásával, átalakításával
(bruttó 1627m2, amelyből 720m2 bontandó, 30m2 bővítendő) az alábbiak szerint:
A épületrész: „Szolgáltatói inkubátorház fejlesztése” 440 m2 alapterülettel az építési engedélyben, kiviteli
tervdokumentációban, tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
B épületrész: „Technológiai inkubátorház fejlesztése” 394 m2 alapterülettel az építési engedélyben, kiviteli
tervdokumentációban, 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: SZOLGÁLTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI INKUBÁTORHÁZAK FEJLES
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: HU332 A teljesítés helye: 5665 Pusztaottlaka HRSZ. 315/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Inkubátorház kialakítása (nettó 837 m2 alapterülettel), meglévő épület részleges bontásával, átalakításával
(bruttó 1627m2, amelyből 720m2 bontandó, 30m2 bővítendő) az alábbiak szerint:
A épületrész: „Szolgáltatói inkubátorház fejlesztése” 440 m2 alapterülettel az építési engedélyben, kiviteli
tervdokumentációban, tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
B épületrész: „Technológiai inkubátorház fejlesztése” 394 m2 alapterülettel az építési engedélyben, kiviteli
tervdokumentációban, 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 Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap) 5

2 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %- max. 5 %) 5
3 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését
követően (min. 6 óra, max. 48 óra) 5
4 Előírtnál kedvezőbb energetikai besorolású minősítés vállalása. Elvárt minősítés CC megajánlható
BB (igen/nem) 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: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00005 és 00006
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: SZOLGÁLTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI INKUBÁTORHÁZAK
FEJLES
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján, mivel
csak egy darab ajánlat érkezett be ajánlattételi határidőben.
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: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
Hivatalos név: Békési Általános Építőipari Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46927217
Postai cím: Álmos Utca 9
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22229566204
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:
2019/08/02 (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 Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi határidő
lejárta után érkezett, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján érvénytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (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

Bőcs Község Önkormányzata (17315/2019)
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: Bőcs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19870203
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Bőcs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3574
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László
Telefon: +36 46318009
E-mail: bocsph@bocskozseg.hu
Fax: +36 46528259
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bocskozseg.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: Energiaellátás megvalósítása Bőcs Községben
Hivatkozási szám: EKR000088882019
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 közbeszerzés első része:
Szalmatároló építése. Helyszín: Bőcs belterület 940/5 hrsz. A feladat egy szalmabálák tárolására alkalmas
fűtetlen, természetes szellőztetésű épület építése. A tervezett bruttó alapterület 595,32 m2. A nettó
alapterület 576,70 m2. A tároló egy oldalról nyitott, zúzottkő padozatú. Az épület acél rácsos lábakon álló,
rácsos tartós tetőszerkezetű, színezett, horganyzott trapézlemez borítású, 4,10 m ereszmagasságú 3
oldalról körben burkolt, nyitott tároló csarnoképület. Befoglaló méretek: 16,40 m széles, 36,30 m hosszú és
4,10 m ereszmagasságú.
A közbeszerzés második része:
Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz. Helyszín: Bőcs,
Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.). A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159
hrsz. Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az
egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, a tekepálya épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50
méretű.
A közbeszerzés harmadik része:
Napelemes rendszerek kiépítése. Helyszínek: iskola – Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda – Hősök
tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Rákóczi u. 25. (25 hrsz.). Az iskola
50,35 kWp, az óvoda 5,04 kWp, a tekepálya 3,1 kWp, a faluház pedig 50,35 kWp napelemes rendszert kap.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek,
műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46132700 (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: Szalmatároló építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45262410-8

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bőcs belterület 940/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szalmatároló építése. Helyszín: Bőcs belterület 940/5 hrsz. A feladat egy szalmabálák tárolására alkalmas
fűtetlen, természetes szellőztetésű épület építése. A tervezett bruttó alapterület 595,32 m2. A nettó
alapterület 576,70 m2. A tároló egy oldalról nyitott, zúzottkő padozatú. Az épület acél rácsos lábakon álló,
rácsos tartós tetőszerkezetű, színezett, horganyzott trapézlemez borítású, 4,10 m ereszmagasságú 3
oldalról körben burkolt, nyitott tároló csarnoképület. Befoglaló méretek: 16,40 m széles, 36,30 m hosszú és
4,10 m ereszmagasságú.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek,
műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő kivitelezést irányító szakember szakmai
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) 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-3.2.2-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Biomassza kazán telepítés, távhővezetékek kiépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45262410-8
45300000-0
45310000-3
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Biomassza kazán telepítése - helyszín: Bőcs, Munkácsy Mihály
u. 7. (159 hrsz.)
A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: Bőcs 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz. Helyszín: Bőcs,
Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.). A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159
hrsz. Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az
egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, a tekepálya épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50
méretű.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek,
műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő kiépítést irányító szakember szakmai
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) 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-3.2.2-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Napelemes rendszerek kiépítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45262410-8
45300000-0
45310000-3
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Iskola – Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda –
Bőcs, Hősök tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Bőcs, Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Bőcs,
Rákóczi u. 25. (25 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés harmadik része:
Napelemes rendszerek kiépítése. Helyszínek: iskola – Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda – Hősök
tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Rákóczi u. 25. (25 hrsz.). Az iskola
50,35 kWp, az óvoda 5,04 kWp, a tekepálya 3,1 kWp, a faluház pedig 50,35 kWp napelemes rendszert kap.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek,
műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő telepítést irányító szakember szakmai
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) 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-3.2.2-15-BO1-2016-00009
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: Szalmatároló 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:
2019/08/30 (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: Acélszerkezet-Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504286
Postai cím: Bercsényi Miklós U. 18/b.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: acelszerkezet.technika@gmail.com
Telefon: +36 209888008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23277098213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21108000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24608000
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: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242
Hivatalos név: LUX-TERMOVILL Épületgépész és Épületvillamossági Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10210974
Postai cím: József Attila Utca 43
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24328991205
Hivatalos név: Acélszerkezet-Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504286
Postai cím: Bercsényi Miklós U. 18/b.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23277098213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Biomassza kazán telepítés, távhővezetékek 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: A közbeszerzési eljárás második része (Biomassza kazán telepítése,
távhővezetékek kiépítése az egyes csatlakozási pontokhoz) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, mert a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésére álló anyagi
fedezet összegét mindegyik ajánlattevő ajánlata meghaladja.
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: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205
Hivatalos név: ALTHERM Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73297376

Postai cím: Andrássy Út 29
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14699737206
Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242
Hivatalos név: Borsod Well Bau Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90943935
Postai cím: Görgey Utca 4. A ép. 2. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25955543205
Hivatalos név: Energo-Trend Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60966555
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996038205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Napelemes rendszerek kiépítése
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:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: vojtku.laszlo@greenplan.hu
Telefon: +36 704138621

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21524700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21524700
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: LUX-TERMOVILL Épületgépész és Épületvillamossági Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10210974
Postai cím: József Attila Utca 43

Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24328991205
Hivatalos név: FT-Triász Korrózióvédelem Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97271882
Postai cím: Üveggyári Út 2
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13821050205
Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468205
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:
2019/06/14 (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:
A közbeszerzési eljárás első részében (Szalmatároló építése) a LUX-TERMOVILL Kft. (3527 Miskolc,
József Attila utca 43.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert Ajánlattevő a
hiánypótlási kötelezettségének nem a felhívásnak megfelelően tett eleget, ezért ajánlata egyéb módon nem
felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat általunk előírt formai követelményeit.
A közbeszerzési eljárás második része (Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes
csatlakozási pontokhoz) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert a – Kbt. 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét mindegyik ajánlattevő
ajánlata meghaladja.
Az eljárás második részében (Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes csatlakozási
pontokhoz) ajánlatot benyújtó, de bírálatra nem került ajánlattevők cégneve és székhelye:
Az Ajánlattevő cégneve: Borsod Well Bau Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Görgey utca 4. A. épület II/3.
Az Ajánlattevő cégneve: Altherm Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29.
Az Ajánlattevő cégneve: Novient Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Az Ajánlattevő cégneve: Energo-Trend Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 3527 Miskolc, Vágóhíd utca 14.
Az Ajánlattevő cégneve: Borsodszer Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3780 Edelény, Petőfi utca 5.
A közbeszerzési eljárás harmadik részében (Napelemes rendszerek kiépítése) az FT-Triász Kft. (3770
Sajószentpéter, Üveggyári út 2.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert
Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlási határidő lejártáig nem tett eleget, ezért
ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat általunk előírt formai követelményeit.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16594/2019)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
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/hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.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
x 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
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

x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rotációs kompresszorok és alkatrészeinek beszerzése
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-154/17
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rotációs kompresszorok és alkatrészeinek beszerzése
Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel): 10858 db / 24 hónap
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 101508532 (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: Rotációs kompresszorok és alkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alábbi telephelye:
BKV Zrt. Trolibusz Divízió T100 raktár 1101 Budapest, Pongrác utca 6. (áruátvétel helye: 1101. Bp.
Zách u. 8.)
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 07:00 és 13:00 óra között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rotációs kompresszorok és alkatrészeinek beszerzése
Teljes mennyiség: 10858 db / 24 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói alkatrészek megajánlása (tétel) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati összár áfa nélkül (Ft/12 hónap) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

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

2019/08/27 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ganzair Kompresszortechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szénás utca 15.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10440036-2-03
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: 101508532
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:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
Ország: HU
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: Ganzair Kompresszortechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szénás utca 15.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10440036-2-03
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:
2018/03/09 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17210/2019)
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: 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.
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
x 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
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

x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fogaskerekű vasút vágányjavítási munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000827742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45234129-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fogaskerekű vasút vonalán vágányjavítási munkák elvégzése az Adonisz- Erdei Iskola szakaszon (16+00 –
20+63) és a Városmajor- Orgonás szakaszon (1+51 – 4+77) szelvények között (789 vfm).
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező, műszaki és helyszíni rajzok és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 151461700 (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: Fogaskerekű vasút vágányjavítási munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45234129-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Fogaskerekű vasútvonal, a Megrendelésben
megjelöltek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fogaskerekű vasút vonalán vágányjavítási munkák elvégzése az Adonisz- Erdei Iskola szakaszon (16+00 –
20+63) és a Városmajor- Orgonás szakaszon (1+51 – 4+77) szelvények között (789 vfm).
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki és helyszíni rajzok és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az ajánlati felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a
szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben,
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta;
• a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás
ellenében;
• a kötelező 12 hónapon felül vállalt többletjótállásról, mely minimum 0 hónap, maximum 24 hónap lehet;

• kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 3
munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a
hibát a hibaszemlét követően megállapított és Megrendelő által elfogadott határidőn belül kijavítja;
• legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog a teljesítéshez szükséges 1 db, közúton és vasúton is
közlekedni képes kétutas sínen járó kotrógéppel, amely fel van szerelve aláverő adapterrel, valamint
hidraulikus vezérléssel ellátott acélsodronyos biztosítással, megfutamodás ellen. Ajánlattevőnek a
szerződéskötésig be kell nyújtania a kotrógép műszaki felszereltségének részletes leírását, legalább
az alábbi tartalommal: a részletes műszaki paraméterek bemutatását tartalmazó műszaki adatlap, a
rendelkezésre állást bizonyító okiratok (számla, tulajdoni lap, eszköz nyilvántartólap, bérleti-, lízing-, vagy
előszerződés) egyszerű másolata, valamint az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolata;
• a teljesítés során a vonatkozó szabványokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
egyéb hatósági előírásokat betartja;
• nyertessége esetén legalább 50 000 000,- Ft/év és 10 000 000 Ft/káresemény összegű szakmai
felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- 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 személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(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 (hónap) (0-24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati összár (Ft) ÁFA nélkül számított Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Városmajor 1. sz. kitérővel kapcsolatos munkák elvégzése opcionális. Az opciós
tétel lehívására kizárólag Ajánlatkérő külön megrendelése esetén kerülhet sor.
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:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.
Értékelés módszere: 1. szempont: egyenes arányosítás 2. szempont: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési útmutatóban történik.
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: T-76/19 Rész száma: Elnevezés: Fogaskerekű vasút vágányjavítási munkák elvégzése
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:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99057806
Postai cím: Cinkotai Út 109.2.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: info@feratil.com

Telefon: +36 14670044
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12198467242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 245800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 151461700
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:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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: FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99057806

Postai cím: Cinkotai Út 109.2.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12198467242
Hivatalos név: Normálnyomtáv Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19283382
Postai cím: Szilvás Utca 3.
Város: Szigetszentmiklós - Lakihegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10620764213
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:
2019/07/01 (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:
A Normálnyomtáv Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós - Lakihegy Szilvás utca
3., adószám: 10620764-2-13) és a Vasútépítő és Karbantartó Zrt. - (Székhely: 1152 Budapest Szilas park 4.,
adószám: 13649564-2-42) közös ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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

Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasá (17269/2019)
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: Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58927663
Postai cím: Bercsényi M. Utca 39
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Versegi László
Telefon: +36 63471870
E-mail: hulladek@csongrad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://csongradihulladek.hu/csvk/
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: egyéb gazdasági társaság
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: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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: Villamos kiserőmű és építményei kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001011562019
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:
Vállalkozási szerződés 262 kVA-os napelemes villamos kiserőmű és kiszolgáló építményei kivitelezési
munkálatainak a Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlanon történő ellátására
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 95999504 (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: Villamos kiserőmű és építményei kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09331000-8

További tárgyak:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6645. Felgyő 0294/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 262 kVA napelemes kiserőmű (262 kVA napelem modulok, kisfeszültségű
kábelhálózat, inverter, tartószerkezet, védőkerítés) építése a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint:
A kiserőmű a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. regionális hulladékkezelő telephelyén létesül.
A napelemek a meglévő épületekre (1., 2. és 3. csarnok), valamint a földre telepített, talajba leütött acél
cölöpökhöz rögzített egyedi rácsos acélszerkezetre kerülnek. A földre telepítés helyszínén nem találhatóak
jelentős szintbéli különbségek, ugyanakkor a tereprendezést a kisebb egyenetlenségek/szintkülönbségek
kiegyenlítésével kell kezdeni. A tetőre telepítés esetében külön előkészületi munkák elvégzése nem
szükséges.
A kiserőmű által termelt energia a felhasználó saját tulajdonú belső 0,4 kV-os hálózatára jut. Amennyiben az
erőmű pillanatnyi teljesítménye meghaladja a belső hálózaton jelentkező fogyasztást, úgy a termelt energia a
csatlakozási ponton keresztül a közcélú hálózatba kerül.
Napelemes kiserőmű
Egyenáramú oldal: 1 001 db napelem (modul) 285 W/modul

Inverter: 1 db Fronius Eco 27.0-3-S, 6 db Fronius Eco 25.0-3-S, 1 db Fronius Symo 20.0-3-M, 3 db Fronius
Symo 17.5-3-M, 1 db Fronius Symo 12.5-3-M
Tartószerkezet: K2 S-Dome System (tetőre), cölöpözött tartó (földre)
Kisfeszültségű kábel
Feszültség: 0,4 kV
Érintésvédelem: TN-C
Meglévő transzformátor állomás
Jellege: BHTR (közcélú)
Teljesítmény 1000 kVA
Feszültségszint: 22/0,4 kV
Érintésvédelem: IT/TN
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
Vállalkozó feladata a kiserőmű jelen szerződésben meghatározott határidőben, fix átalánydíj ellenében
történő kulcsrakész összeszerelése, hálózathoz csatlakoztatása, ehhez szükséges valamennyi eszköz
beszerzése, Megrendelő részére történő átadása, kapcsolódó valamennyi munka elvégzése, hibák
kijavítása, a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges tesztek, próbák elvégzése, valamint a jótállási és
szavatossági kötelezettségek teljesítése.
A kivitelezés hatósági engedélyköteles, a véglegessé vált építési engedély és az engedélyezési
dokumentáció, továbbá a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumok műszaki
mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás
nem 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, ha
az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az
ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(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 alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata napelemes kiserőmű építésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3
db) 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 a II.2.7) pontban közölt információkat a következők szerint pontosítja:
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés az aláírása napjától az
abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. A munkaterület átadásának és
egyben a kivitelezés megkezdésének időpontja a vállalkozási szerződés hatálybalépését követő munkanap.
A teljesítés határideje:
1. 2019. október 08. részhatáridő: a termelést befolyásoló paraméterek megvalósítási határideje, azaz
a bekapcsolásra műszakilag alkalmas készre jelentés a megrendelő részére, tekintettel arra, hogy a
kereskedelmi üzem megkezdésének végső határideje 2019. november 01. melynek biztosítása a kivitelező
feladata.

2. 2019. december 31. véghatáridő (teljesítés): a használatbavételi engedély megszerzése iránti eljáráshoz
szükséges dokumentáció (próbaüzem, zárójelentések, jegyzőkönyvek, tanúsítványok stb.) teljeskörű
rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére.
Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvételi eljárás a megadott határidőn belül, illetőleg a
határnapon megkezdődött és 30 napon belül befejeződött, kivéve, ha a megrendelő a munkák átvételét
jogszerűen megtagadja. Az üzembe helyezés az alábbi feladatok elvégzését követően lehetséges:
felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése, próbaüzem zárójelentéssel, műszaki átadás dokumentációval.
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: Villamos kiserőmű és építményei kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PS Sol - PC Ker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30743610
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: pskerkft@gmail.com
Telefon: +36 307337691
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24136231242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 102432140
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95999504
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: PS Sol - PC Ker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30743610
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24136231242
Hivatalos név: PV-CENTRAL Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29939091
Postai cím: Árpád Tér 1. fszt. 3.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25766745203
Hivatalos név: Security Alarm Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90578197
Postai cím: Bajza Utca 20
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12136928213
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:
2019/07/30 (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:
Ajánlatkérő a felhívás V.2) 43. pontjában előírta, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el a Kbt. 81. § (5)

bekezdésében foglaltakra tekintettel. A Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján jelen
közbeszerzési eljárásban az
alábbi ajánlattevők ajánlatai nem kerültek elbírálásra: - PV-CENTRAL Zrt. (6500. Baja Árpád Tér 1. fszt. 3.)
1. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (HUF): 100.477.493 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata napelemes
kiserőmű építésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3 db): 3 Értékelési pontszám: 9688,03
- Security Alarm Service
Kft. (2700. Cegléd Bajza Utca 20.) 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 99.152.784 2. Az alkalmassági
követelményre bemutatott
szakember többlet szakmai tapasztalata napelemes kiserőmű építésére irányuló munkák helyszíni
irányításában (db, max. 3 db): 3
Értékelési pontszám: 9777,38
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 (17317/2019)
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: gemne.krisztina@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: Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés építése
Hivatkozási szám: EKR000719632019
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:
Debrecen, Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés építése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44893762 (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: Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés építése
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: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Könyvkötő utca (hrsz.: 3103/2, 3067/11, 3108/11,
3113)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés építése.
- 296 m út- és csapadékvízelvezetés építés.
Szilárd burkolatú út kiépítése 3,0 m szélességben Debrecen, Könyvkötő utcában a hozzá tartozó
csapadékvízelvezetéssel és közműkiváltásokkal együtt az útépítési és csapadékvízelvezetési kiviteli tervek
szerint (A Hüvelyes utca, Józsai utca közötti szakaszon). A kivitelezési munkák során a tervdokumentáció
részét képező csatolt jegyzőkönyvben foglaltakat be kell tartani.
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.

(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 teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
városi környezetben megvalósított út és/vagy csapadékvíz építés és/vagy felújítás irányításában
szerzett tapasztalattal rendelkezik 20
2 2. Többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) 5
3 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10529 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés 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:
2019/09/05 (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: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36215924
Postai cím: Nádor Út 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@kozmugeneral.hu
Telefon: +36 303998941
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42461363
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23622047
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44893762
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: Forgalomtechnikai
terv készítése, földmunka, segédmunka.

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: T+C COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51836155
Postai cím: Toldi Utca 22
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25034802209
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36215924
Postai cím: Nádor Út 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
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:
2019/09/09 (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

Délzalai Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16651/2019)
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: Délzalai Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60229861
Postai cím: Kisfaludy Utca 15/A
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Áfra Barnabás
Telefon: +36 303031485
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Fax: +36 93509540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dzviz.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
x 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
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
x 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: Víziközmű vez. burkolat helyreállítás és jav. munk
Hivatkozási szám: EKR000865652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Víziközmű vezetékek nyomvonalán burkolat helyreállítási és javítási munkák összesen 120 000 000 Ft
értékben a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. üzemelési területén.
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: Víziközmű vez. burkolat helyreállítás és jav. munk
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45113000-2

További tárgyak:

45233200-1

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU232 A teljesítés helye: Délzalai Víz és Csatornamű ZRt. szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Víziközmű vezetékek nyomvonalán burkolat helyreállítási és javítási munkák összesen 120 000 000 Ft
értékben a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. üzemelési területén.
(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 értékelési ár összesen (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 szerződés határozott idejű (24 hónap), azonban ha a lehívott (egyedileg megrendelt) munkák értéke
eléri a nettó 120 000 000 Ft-ot, a szerződésre egyéb megrendelés (lehívás) a Kbt. szabályainak megfelelő
szerződés módosítás nélkül nem történhet.
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: Víziközmű vez. burkolat helyreállítás és jav. munk
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az M2 alkalmassági feltételnek, mely szerint alkalmas az ajánlattevő, ha
rendelkezik legalább az alábbi gépekkel, berendezésekkel:

- Kotró-rakodó, legalább 69 kW teljesítményű, legalább 3500 cm3 motor térfogatú, legalább 7 500 kg saját
tömegű, legfeljebb 8 500 kg együttes tömegű gumikerekes munkagéppel, ami rendelkezik 60 és 40 cm-es
kanállal és közúti forgalmi engedéllyel.
- Minimum 13 t össztömegű billenőplatós tehergépjárművel, ami rendelkezik közúti forgalmi engedéllyel,
egyik ajánlattevő sem felelt meg.
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:
0 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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: Rinoterra Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25092396
Postai cím: Téglagyári Utca 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23560567220
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220
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:
2019/07/19 (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:
A beérkezett ajánlatok Ajánlattevői a feltételrenxdszer miatt alkalmatlanok voltak a szerződés teljesítésére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dunaföldvár Város Önkormányzata (17157/2019)
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: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55643890
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Dunaföldvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Zsolt
Telefon: +36 75541550
E-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com
Fax: +36 75541555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunafoldvar.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: Dunaföldvár járda felújítási program II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000902072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233260-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunaföldváron a Paksi utca 18. sz. - 32. sz., Kéri utca 2. sz. - 20. sz. közötti járda és kerékpárút felújítása
a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban
megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
A betonburkolatú Paksi-, Kéri- utcai járda- kerékpárút felújítási szakaszának hossza: 400,22 méter.
Pályaszerkezetek:
Paksi-, Kéri utcai járdák, kerékpárút pályázatszerkezete
- C25/KK16 simított beton 16 cm
- M22 mechanikai stabilizáció 18 cm
- Földtükör E2 = 70 N/mm2; Trq=95 %
Paks-, Kéri utcai járdák, kerékpárút pályaszerkezete kapubejáróknál
- C25/KK16 simított beton 25 cm
- M22 mechanikai stabilizáció 25 cm
- Földtükör E2 = 70 N/mm2; Trq=95 %
A járdára és az ingatlanokra eső csapadék a Paksi-, Kéri utcai árkokba jut. Az épületek ereszcsatornáin
kijutó csapadékvizét az ereszcsatornák árokba, víznyelőaknákba történő bekötésével kell elvezetni (KGPVC
200 mm csatornával D300 mm tisztító aknákkal).
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75561347 (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: Dunaföldvár járda felújítási program II. ütem.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Dunaföldvár 1826, 1827/1 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunaföldváron a Paksi utca 18. sz. - 32. sz., Kéri utca 2. sz. - 20. sz. közötti járda és kerékpárút felújítása
a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban
megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
A betonburkolatú Paksi-, Kéri- utcai járda- kerékpárút felújítási szakaszának hossza: 400,22 méter.
Pályaszerkezetek:
Paksi-, Kéri utcai járdák, kerékpárút pályázatszerkezete
- C25/KK16 simított beton 16 cm
- M22 mechanikai stabilizáció 18 cm
- Földtükör E2 = 70 N/mm2; Trq=95 %
Paks-, Kéri utcai járdák, kerékpárút pályaszerkezete kapubejáróknál
- C25/KK16 simított beton 25 cm
- M22 mechanikai stabilizáció 25 cm
- Földtükör E2 = 70 N/mm2; Trq=95 %
A járdára és az ingatlanokra eső csapadék a Paksi-, Kéri utcai árkokba jut. Az épületek ereszcsatornáin
kijutó csapadékvizét az ereszcsatornák árokba, víznyelőaknákba történő bekötésével kell elvezetni (KGPVC
200 mm csatornával D300 mm tisztító aknákkal).
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 2
2 A szerződés teljesítésébe bevont szakember 12 hónap feletti többlet tapasztalata (hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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.
Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017. Korm.
r. 11. § (9) bek.)
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: Dunaföldvár járda felújítási program II. ütem.
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:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33778501
Postai cím: Szőlőskertek Utca 9.
Város: Dunaföldvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
E-mail: gmzterv@gmail.com
Telefon: +36 309161613
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24222785217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43775268
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75561347
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: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25315800
Postai cím: Ipari Park 3.
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12592108203

Hivatalos név: GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33778501
Postai cím: Szőlőskertek Utca 9.
Város: Dunaföldvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24222785217
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: Solt-Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62210083
Postai cím: Dirdomb Dülő 11.
Város: Solt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23877588203
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
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:
2019/07/09 (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:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

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

Dunakeszi Város Önkormányzata (16794/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Samu
Telefon: +36 27341646
E-mail: nemeths@dunakeszi.hu
Fax: +36 27390774
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dunakeszi.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: Szakrendelő és pszichiátriai gondozó Dunakeszin
Hivatkozási szám: EKR001101782018
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:
I.részajánlati kör : Szakrendelő felújítása, bővítése:
Három szinten összesen 3235 m2-en történő felújítása és 760 m2-en történő bővítése a tetőtér beépítésével
és a meglévő födém áttörések befedésével, épületgépészeti és villamos rendszer rekonstrukciójával,
burkolatok cseréjével, festéssel, belső nyílászáró cserékkel, egy új külső, egy új belső lift építése és a
meglévő cseréje. Funkcionálisan: a meglévő szakrendelői funkciók megőrzése mellett a Tüdőgondozó
beköltöztetése, egynapos sebészeti műtő kialakítása, napelem rendszer telepítése.
II. részajánlati kör: Pszichiátriai gondozó építése:
Új kétszintes pszichiátriai gondozó építése összesen 528 m2-en a Szakrendelővel közös telephelyen.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza, ami tájékoztató jellegű, mivel a műszaki tartalom
- a Kbt.-ben meghatározott keretek között - a tárgyalások során módosulhat, így a műszaki dokumentáció
tartalma is változhat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1315996827 (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: Szakrendelő felújítása, bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45311200-2
45312100-8
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunakeszi-SZTK Nonprofit Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.részajánlati kör: Szakrendelő felújítása, bővítése:

Három szinten összesen 3235 m2-en történő felújítása és 760 m2-en történő bővítése a tetőtér beépítésével
és a meglévő födém áttörések befedésével, épületgépészeti és villamos rendszer rekonstrukciójával,
burkolatok cseréjével, festéssel, belső nyílászáró cserékkel, egy új külső, egy új belső lift építése és a
meglévő cseréje. Funkcionálisan: a meglévő szakrendelői funkciók megőrzése mellett a Tüdőgondozó
beköltöztetése, egynapos sebészeti műtő kialakítása, napelem rendszer telepítése.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza ami tájékoztató jellegű, mivel a műszaki tartalom
- a Kbt.-ben meghatározott keretek között - a tárgyalások során módosulhat, így a műszaki dokumentáció
tartalma is 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 A környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok vállalása 30
2 Jótállás vállalása (min 36 hónap - maximum 60) 15
3 M.2. a) pontnál, az MV-É pozícióra bemutatott szakember, magasépítési létesítmények építése
során szerzett az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai tapasztalata (minimum nincs, max.
60 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár ( HUF) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény
- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1),
II.2.1)
Elnevezés: Pszichiátriai gondozó építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45210000-2
45311200-2
45312100-8
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunakeszi-SZTK Nonprofit Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Pszichiátriai gondozó építése:
Új kétszintes pszichiátriai gondozó építése összesen 528 m2-en a Szakrendelővel közös telephelyen.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza ami tájékoztató jellegű, mivel a műszaki tartalom
- a Kbt.-ben meghatározott keretek között - a tárgyalások során módosulhat, így a műszaki dokumentáció
tartalma is 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 A környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok vállalása 30

2 Jótállás vállalása (min 36 hónap - maximum 60) 15
3 M.2. a) pontnál, az MV-É pozícióra bemutatott szakember, magasépítési létesítmények építése
során szerzett az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai tapasztalata (minimum nincs, max.
60 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár ( HUF) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény
- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1),
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
x 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:
24037 / 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: 1 Elnevezés: Szakrendelő felújítása, bővítése
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:
2019/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 836290000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 887999978
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: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Pszichiátriai gondozó 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:
2019/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 237757500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 427996849
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: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (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

Edelény Város Önkormányzata (16918/2019)
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: Edelény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649177
Postai cím: István király Útja 52.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
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.edeleny.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: Császtai szőlőhegy utak és ivóvízhálózat
Hivatkozási szám: EKR000657002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Útfelújítás
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Edelény-Császtai szőlőhegyre vezető utak felújítása:
Aszfaltburkolatú út építése: 789,72 m
Kiskockakő burkolatú út építése: 467,1 m
Zúzottkő alapú út építése: 629,44 m
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az 5509 hrsz-ú ingatlanon végzendő útfelújítás
kivételével az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: B-A-Z Megyei Kormányhivatal BOT/02/152-29/2017.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
2. rész: Ivóvízhálózat kiépítés
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Edelény-Császtai szőlőhegy ivóvízhálózat kiépítése:
D63KPE 16 és 10 bar: Táv- és elosztó vezeték építése: 4647 m
D63KPE 10 bar: Elosztó vezeték építése: 438 m
Nyomásfokozó létesítése 1 db
Vízbekötés létesítés 4 db
Elektromos irányítástechnika kiépítése 2 db
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles
építési beruházás.
Építési engedély száma: B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/2350-15/2017.
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: 69820756 (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: Császtai szőlőhegyre vezető utak felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Edelény, zártkert 5360, 5361/5, 5458, 5509 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Útfelújítás
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Edelény-Császtai szőlőhegyre vezető utak felújítása:
Aszfaltburkolatú út építése: 789,72 m
Kiskockakő burkolatú út építése: 467,1 m
Zúzottkő alapú út építése: 629,44 m
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az 5509 hrsz-ú ingatlanon végzendő útfelújítás
kivételével az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: B-A-Z Megyei Kormányhivatal BOT/02/152-29/2017.
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: Alszempontok: 2 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban az 1.rész tekintetében előírt MV-KÉ v. MV-KÉRszakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész
hónapban (0-36 hó): 30
3 3.Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama
(egész hónapban, 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Áfa nélkül Ft-ban) Súlyszám - 105
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: 1826811485
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: Császtai szőlőhegy ivóvízhálózat kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8
45247130-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 2. rész: Edelény, belterület 856, külterület 0110, 0109, 0106,
zártkert 5509, 5458, 5361/5, 5361/6, 5360
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Ivóvízhálózat kiépítés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Edelény-Császtai szőlőhegy ivóvízhálózat kiépítése:
D63KPE 16 és 10 bar: Táv- és elosztó vezeték építése: 4647 m
D63KPE 10 bar: Elosztó vezeték építése: 438 m
Nyomásfokozó létesítése 1 db
Vízbekötés létesítés 4 db
Elektromos irányítástechnika kiépítése 2 db
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles
építési beruházás.
Építési engedély száma: B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/2350-15/2017.
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: Alszempontok: 2 2.1. Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban a 2.rész tekintetében előírt MV-VZ v. MV-VZ-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban
(0-36 hó) 15
3 2.2. Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban a 2.rész tekintetében előírt MV-ÉV v. MV-ÉV-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban
(0-36 hó) 15
4 3.Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama
(egész hónapban, 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Áfa nélkül Ft-ban) Súlyszám - 105
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 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: Császtai szőlőhegyre vezető utak felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az 1. rész: Útfelújítás rendelkezésre álló fedezete nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot
tett ajánlattevővel, ezért az eljárást az 1. rész esetében a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
ajánlatkérő eredménytelené nyilvánította, figyelemmel arra is, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig a Kbt. 75. § (4) bekezdésében előírtak szerint az EKR-ben
rögzítette.
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: 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
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: Boldva Út Vállalkozás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45354694
Postai cím: Muskátli Út 18
Város: Boldva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3794
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63370535225
Hivatalos név: Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17222413
Postai cím: Tompa Mihály Út
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974585205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Császtai szőlőhegy ivóvízhálózat kiépítése
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:
2019/08/05 (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: Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17222413
Postai cím: Tompa Mihály Út
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: bau2000@freemail.hu
Telefon: +36 48525215
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48525215
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974585205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65344229
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69820756
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: MV-ÉV
szakterületen a felelős műszaki vezetői tevékenység; MV-VI szakterületen a felelős műszaki vezetői
tevékenység;
villanyszerelés; irányítástechnika
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: Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17222413
Postai cím: Tompa Mihály Út
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974585205
Hivatalos név: Boldva Út Vállalkozás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45354694
Postai cím: Muskátli Út 18
Város: Boldva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3794
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63370535225
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:
2019/05/28 (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:
2019/09/09 (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

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (16989/2019)
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: Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61639283
Postai cím: Garay Utca 5. 1. em. 119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 209188227
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.efebe.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: fejlesztés, beruházás
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: Bp VII. Nefelejcs Óvoda részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR000960212019
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:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- 1,7 l/p RCM esay clean spray vízadagoló, M22x1, belső menet 29 db
- 3,4 l/p RCM easy clean vízadagoló, M22x1, belső menet 3 db
- 8,0 l/p RCM easy clean vízadagoló, M22x1, belső menet 2 db
- 7,0 l/p Vario kétállású konyhai vízadagoló, M22x1, M24x1 1 db
- 7,0 l/p Profiline shower zuhanyvíz adagoló, 1/2"x 1/2" 4 db
- WC öblítővíz stop, STD 32 db
- RCM 3in 1 szerelőkulcs, M22x1, M24x1, M28x1 1 db
- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 244 m2
- Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat 156 m2
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 156 m2
- Padlóburkolat készítése 244 m2
- Parafa burkolat fektetése 324 m2
- PVC-sportburkolat fektetése 140 m2
- Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók 17 db
- Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze 18 db
- WC csésze elhelyezése 18 db
- Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése 17 db
- Beültethető, kéregmintás 30 cm magas kertiszegélykő 25 fm
- Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve 1265 m
- Passzív infra mozgásérzékelő 22 db
- Vezetékek, kábelek bontása 2025 m
- Szigetelt vezeték elhelyezése 2154 m
- Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 153 db
- Diszperziós festés 2434 m2
- Luxor Solar 275Wp polikristályos napelem modul 68 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80297411 (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: Bp VII. Nefelejcs Óvoda részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45330000-9

További tárgyak:

45430000-0

Kiegészítő szójegyzék

45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 62. sz.
Helyrajzi szám: 33429
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- 1,7 l/p RCM esay clean spray vízadagoló, M22x1, belső menet 29 db
- 3,4 l/p RCM easy clean vízadagoló, M22x1, belső menet 3 db
- 8,0 l/p RCM easy clean vízadagoló, M22x1, belső menet 2 db
- 7,0 l/p Vario kétállású konyhai vízadagoló, M22x1, M24x1 1 db
- 7,0 l/p Profiline shower zuhanyvíz adagoló, 1/2"x 1/2" 4 db
- WC öblítővíz stop, STD 32 db
- RCM 3in 1 szerelőkulcs, M22x1, M24x1, M28x1 1 db
- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 244 m2
- Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat 156 m2
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 156 m2
- Padlóburkolat készítése 244 m2
- Parafa burkolat fektetése 324 m2
- PVC-sportburkolat fektetése 140 m2
- Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók 17 db
- Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze 18 db
- WC csésze elhelyezése 18 db
- Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése 17 db
- Beültethető, kéregmintás 30 cm magas kertiszegélykő 25 fm
- Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve 1265 m
- Passzív infra mozgásérzékelő 22 db
- Vezetékek, kábelek bontása 2025 m
- Szigetelt vezeték elhelyezése 2154 m
- Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 153 db
- Diszperziós festés 2434 m2
- Luxor Solar 275Wp polikristályos napelem modul 68 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 A vállalt jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)
(hónap) 15
2 Késedelmi kötbér (minimum 50.000.- Ft/nap, maximum 150.000.- Ft/nap) (Ft/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp VII. Nefelejcs Óvoda részleges 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:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: RIDE IN Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39750606
Postai cím: József Attila Utca 15.
Város: Hévízgyörk
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2192
Ország: Magyarország
E-mail: rideinkft@gmail.com
Telefon: +36 209715664
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14700930213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90008379
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80297411
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: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
E-mail: pmgkft@gmail.com
Telefon: +36 309536548
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29446407
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: 97492398 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 Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760203
Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
Hivatalos név: RIDE IN Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39750606
Postai cím: József Attila Utca 15.
Város: Hévízgyörk
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2192
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14700930213
Hivatalos név: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242
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:
2019/07/23 (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:
2019/09/09 (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

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (16990/2019)
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: Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61639283
Postai cím: Garay Utca 5. 1. em. 119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 209188227
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.efebe.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: fejlesztés, beruházás
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: Bp.VII.Klauzál tér.6.ép.részl.felúj,kiállítóterem
Hivatkozási szám: EKR000969972019
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:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- Homlokzati csőállvány állítása 250 m2
- Beton aljzatok, járdák bontása 221 m2
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése 221 m2
- Válaszfal bontása 208 m2
- Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 110 m2
- Sima oldalfalvakolat készítése 58 m2
- Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése 95 m2
- Kondenzációs kazán részére kéményrendszer 1 klt
- Szerelt gipszkarton álmennyezet 221 m2
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 55 m2
- Padlóburkolat készítése 221 m2
- Műanyag kültéri nyílászárók beépítése 13 db
- Kültéri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése 2 db
- Beltéri ajtók elhelyezése 5 db
- Diszperziós festés 802 m2
- Méretre készített árnyéloló elhelyezése 15 db
- Recepciós pult gyártása 1 klt
- Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése 1 db
- Multi kültéri egység elhelyezése 2 db
- Álmennyezeti kazettás mono klímák elhelyezése 5 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 87996476 (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: Bp.VII.Klauzál tér.6.ép.részl.felúj,kiállítóterem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45430000-0

További tárgyak:

45442100-8
45324000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. ker. Klauzál tér. 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- Homlokzati csőállvány állítása 250 m2
- Beton aljzatok, járdák bontása 221 m2
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése 221 m2
- Válaszfal bontása 208 m2
- Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 110 m2
- Sima oldalfalvakolat készítése 58 m2
- Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése 95 m2
- Kondenzációs kazán részére kéményrendszer 1 klt
- Szerelt gipszkarton álmennyezet 221 m2
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 55 m2
- Padlóburkolat készítése 221 m2
- Műanyag kültéri nyílászárók beépítése 13 db
- Kültéri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése 2 db
- Beltéri ajtók elhelyezése 5 db
- Diszperziós festés 802 m2
- Méretre készített árnyéloló elhelyezése 15 db
- Recepciós pult gyártása 1 klt
- Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése 1 db
- Multi kültéri egység elhelyezése 2 db
- Álmennyezeti kazettás mono klímák elhelyezése 5 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 A vállalt jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)
(hónap) 15
2 Késedelmi kötbér (minimum 50.000.- Ft/nap, maximum 150.000.- Ft/nap) (Ft/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp.VII.Klauzál tér.6.ép.részl.felúj,kiállítóterem
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:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
E-mail: pmgkft@gmail.com
Telefon: +36 309536548
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 29446407
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111493931
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87996476
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, klímaszerelési 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: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: aparicio.zoltan@oppidumkft.hu
Telefon: +36 706368989
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 106253252 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: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209
Hivatalos név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63760785
Postai cím: József Körút 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13473279242
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
Hivatalos név: Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42722452
Postai cím: Andrássy Út 88-90. fsz. 8/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12731987242
Hivatalos név: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242
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:
2019/07/25 (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:
2019/09/09 (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

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (16992/2019)
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: Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61639283
Postai cím: Garay Utca 5. 1. em. 119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 20188227
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.efebe.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: fejlesztés, beruházás
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: Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim. részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR000960452019
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:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- Válaszfal bontása 84 m2
- Oldalfalvakolat készítése 260 m2
- Padlóburkolat bontása 242 m2
- Padlóburkolat készítése 242 m2
- Parkettafektetés csaphornyos parkettából 468 m2
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek, szekrények bontása 220 m2
- Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése 90 db
- Diszperziós falfesték lekaparása 2640 m2
- Felület glettelése 2640 m2
- Diszperziós festés 2640 m2
- Beépített bútorok készítése 102 db
- Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 18 db
- Kábelszerű vezeték elhelyezése 400 fm
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97991452 (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: Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim. részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0

További tárgyak:
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. ker. Alsó erdősor u. 14-16.
Helyrajzi szám: 33599
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:

- Válaszfal bontása 84 m2
- Oldalfalvakolat készítése 260 m2
- Padlóburkolat bontása 242 m2
- Padlóburkolat készítése 242 m2
- Parkettafektetés csaphornyos parkettából 468 m2
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek, szekrények bontása 220 m2
- Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése 90 db
- Diszperziós falfesték lekaparása 2640 m2
- Felület glettelése 2640 m2
- Diszperziós festés 2640 m2
- Beépített bútorok készítése 102 db
- Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 18 db
- Kábelszerű vezeték elhelyezése 400 fm
(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 vállalt jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)
(hónap) 15
2 Késedelmi kötbér (minimum 50.000.- Ft/nap, maximum 150.000.- Ft/nap) (Ft/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim. részleges 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:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: epdeal@epdeal.hu
Telefon: +36 302787191
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97031047
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97991452
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, hulladékelszállítás
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: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: epdeal@epdeal.hu
Telefon: +36 302787191
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 97991452 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: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
Hivatalos név: GAB-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19277680

Postai cím: TÁTRA UTCA 5/A ALAGSOR 2
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26181622241
Hivatalos név: RIDE IN Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39750606
Postai cím: József Attila Utca 15.
Város: Hévízgyörk
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2192
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14700930213
Hivatalos név: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242
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:
2019/07/23 (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:
Az összegezésben ajánlatkérő megjelölte a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt is. A
nyertes ajánlattevő visszalépett az összegezés megküldését követően, így a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő került megjelölésre az V.2.3. pontban.
A hirdetmény V.2.9. pontját ajánlatkérő nem tudja szerkeszteni, azt az EKR automatikusan tölti ki.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (17274/2019)
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: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15090515
Postai cím: Selyem Út 124
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petényi Roland
Telefon: +36 66521651
E-mail: fejlesztes@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66283288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomaendrod.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: Kállai Ferenc Kulturális Központ felújítása
Hivatkozási szám: EKR001011012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelenleg is kulturális központként működő Kállai Ferenc Kulturális Központ vizesblokkjainak felújítása,
átalakítása, akadálymentesítése, gépészeti, villamossági felújítása. Az épület összes hasznos alapterülete:
334,09 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(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: Kállai Ferenc Kulturális Központ felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9., 114 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg is kulturális központként működő Kállai Ferenc Kulturális Központ vizesblokkjainak felújítása,
átalakítása, akadálymentesítése, gépészeti, villamossági felújítása. Az épület összes hasznos alapterülete:
334,09 m2.
Építési munkálatok:
- tetőhéjazat csere,
- fal szigetelés,
- födém szigetelések,
- padlószerkezet csere,
- válaszfalak építése,
- nyílászárók cseréje,
- burkolatok cseréje,
- nyíláskiváltások,
- akadálymentesítés,
- gépészet felújítása,

- villamos teljesítmény bővítés, felújítás.
--Részletesen a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (24-60 hónap) 10
2 Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati ideje hónapokban (48-84) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00035 azonosítójú projekt
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: Kállai Ferenc Kulturális Központ felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. (Kbt. 70. § (1) bekezdés)
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: 57125984
(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: Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69769920
Postai cím: Blaha Lujza Utca 30
Város: Gyomaendőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5502
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24219862204
Hivatalos név: Hídknap Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29498811
Postai cím: Lévai Út 21.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12740772204
Hivatalos név: MALKÓCS PLUSZ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32889356
Postai cím: Rákóczi Út 79
Város: Kétegyháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5741
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14207406204
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:
2019/08/08 (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:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (17322/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70679197
Postai cím: Szabadság tér 6.
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berényi András
Telefon: +36 52598413
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
Fax: +36 52598422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hosszupalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000943112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00017
projektazonosító számú pályázat keretein belül csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos
építési beruházást valósít meg.
Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és Halom utcákban található csapadékvíz elvezető rendszer
korszerűsítésére.
BONTÁSI MUNKÁK
Aszfalt burkolat bontása m3 14,9
Aszfalt burkolat szállítása kijelölt helyre m3 14,9
Beton burkolat bontása m3 83,5
Beton burkolat szállítása kijelölt helyre m3 83,5
Térkő burkolat bontása m3 5,3
Térkő burkolat szállítása kijelölt helyre m3 5,3
Nyílt beton burkolt csatorna bontása fm 285,1
Elbontandó támfal db 91,0
Elbontandó DN80 beton akna db 2,0
Elbontandó zárt beton csatorna fm 301,7
Elbontandó járdalap burkolt csatorna m3 106,6
Elbontandó járdalap szállítás kijelölt helyre m3 106,6
FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 266,0
Humusz deponálása m3 266,0
Humusz visszaterítése m3 266,0
Földmű építése, bevágás építése m3 1907,8
Töltés építése m3 1037,1
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg 25 cm vtg. m3 40,5
M56 útalap készítése 20 cm vtg m3 32,8
M22 kiegyenlítés készítése 5 cm vtg m3 8,0
AC-11 aszfalt kötõréteg 7 cm vtg. m3 8,5
AC-11 aszfalt kötõréteg 6 cm vtg. m3 2,2
AC-8 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. m3 4,8
CKT-T2 alapréteg készítése 20 cm vtg. m3 25,9
Térkőburkolat készítése 8 cm vtg. m2 65,6
FORGALOMTECHNIKA
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,0
KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Cserjeírtás m2 600,0
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 1085,0
CSAPADÉKVÍZ ÉPÍTÉS
DN 160 KG-PVC csatorna építése fm 11,3
DN 300 KD-EXTRA csatorna építése fm 139,0
DN 400 KD-EXTRA csatorna építése fm 129,0
DN 500 KD-EXTRA csatorna építése fm 125,0

DN 600 KD-EXTRA csatorna építése fm 120,6
DN 800 KD-EXTRA csatorna építése fm 11,5
DN 80 beton csatorna építése fm 25,0
Építendő TB 30/50/40 mederburkolat fm 277,0
Építendő TB 40/70/50 mederburkolat fm 274,8
Építendő TB 40/70/50 fedlap fm 25,0
Építendő TB 60/100/80 mederburkolat fm 509,4
Építendő TB 60/100/80 fedlap fm 176,4
Beton támfal építése 20 cm vastagságban db 123,0
Építendő DN80 víznyelő fedlapos akna db 12,0
Építendő 48X48 víznyelő akna db 3,0
Építendő betétpallós tiltó db 1,0
Építendő beton burkolt meder m2 91,0
Építendő iszapfogó fm 10,0
Építendő 60X40 lapburkolt csatorna fm 341,0
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött kivitelezési szerződés
teljesítése során legalább 6 fő hátrányos helyzetű hosszúpályi lakost foglalkoztatni, személyenként legalább
10 munkanapon keresztül.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (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: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hosszúpályi, Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és
Halom utcák
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00017
projektazonosító számú pályázat keretein belül csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos
építési beruházást valósít meg.

Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és Halom utcákban található csapadékvíz elvezető rendszer
korszerűsítésére.
BONTÁSI MUNKÁK
Aszfalt burkolat bontása m3 14,9
Aszfalt burkolat szállítása kijelölt helyre m3 14,9
Beton burkolat bontása m3 83,5
Beton burkolat szállítása kijelölt helyre m3 83,5
Térkő burkolat bontása m3 5,3
Térkő burkolat szállítása kijelölt helyre m3 5,3
Nyílt beton burkolt csatorna bontása fm 285,1
Elbontandó támfal db 91,0
Elbontandó DN80 beton akna db 2,0
Elbontandó zárt beton csatorna fm 301,7
Elbontandó járdalap burkolt csatorna m3 106,6
Elbontandó járdalap szállítás kijelölt helyre m3 106,6
FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 266,0
Humusz deponálása m3 266,0
Humusz visszaterítése m3 266,0
Földmű építése, bevágás építése m3 1907,8
Töltés építése m3 1037,1
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg 25 cm vtg. m3 40,5
M56 útalap készítése 20 cm vtg m3 32,8
M22 kiegyenlítés készítése 5 cm vtg m3 8,0
AC-11 aszfalt kötõréteg 7 cm vtg. m3 8,5
AC-11 aszfalt kötõréteg 6 cm vtg. m3 2,2
AC-8 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. m3 4,8
CKT-T2 alapréteg készítése 20 cm vtg. m3 25,9
Térkőburkolat készítése 8 cm vtg. m2 65,6
FORGALOMTECHNIKA
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,0
KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Cserjeírtás m2 600,0
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 1085,0
CSAPADÉKVÍZ ÉPÍTÉS
DN 160 KG-PVC csatorna építése fm 11,3
DN 300 KD-EXTRA csatorna építése fm 139,0
DN 400 KD-EXTRA csatorna építése fm 129,0
DN 500 KD-EXTRA csatorna építése fm 125,0
DN 600 KD-EXTRA csatorna építése fm 120,6
DN 800 KD-EXTRA csatorna építése fm 11,5
DN 80 beton csatorna építése fm 25,0
Építendő TB 30/50/40 mederburkolat fm 277,0
Építendő TB 40/70/50 mederburkolat fm 274,8
Építendő TB 40/70/50 fedlap fm 25,0
Építendő TB 60/100/80 mederburkolat fm 509,4
Építendő TB 60/100/80 fedlap fm 176,4
Beton támfal építése 20 cm vastagságban db 123,0
Építendő DN80 víznyelő fedlapos akna db 12,0
Építendő 48X48 víznyelő akna db 3,0
Építendő betétpallós tiltó db 1,0
Építendő beton burkolt meder m2 91,0
Építendő iszapfogó fm 10,0
Építendő 60X40 lapburkolt csatorna fm 341,0
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött kivitelezési szerződés
teljesítése során legalább 6 fő hátrányos helyzetű hosszúpályi lakost foglalkoztatni, személyenként legalább
10 munkanapon keresztül.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.

A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont építésvezető szakember mélyépítési
munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás
képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. és 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes
arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
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: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eredménytelenség oka a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja, vagyis az
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: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99893855
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Festészeti és Betonkozmetikai Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41994937
Postai cím: Beődy Mátyás Utca 13
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23014987209
Hivatalos név: AGRO SZIKA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59531234
Postai cím: ERKEL FERENC UTCA 8
Város: DERECSKE
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11620839209
Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27883851
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768209
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:
2019/07/23 (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:
2019/09/09 (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

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (17242/2019)
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: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80314055
Postai cím: Szelei Út 2.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas József
Telefon: +36 304566610
E-mail: kozbeszerzes@jaszberenykorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszberenykorhaz.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
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 kórház energiafelhasználásának javítása
Hivatkozási szám: EKR000101952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TERMÁLVÍZ GYÓGYÁSZATI ÉS BALNEOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTŐ ENERGETIKAI
FELHASZNÁLÁSSAL
Tervezési feladatok:
- Vízbeszerzési tanulmány elkészítése
- Vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció összeállítása (kút, termelő gépészeti rendszer, belső
vízhálózat, energetikai hasznosító mű, gyógyászati alkalmazáshoz szükséges medence, gépészeti rendszer,
hasznosított termálvíz befogadásáról szóló befogadói nyilatkozat)
- Előkészítő számítások készítése, a kitermelt közeg esetleges metántartalmának hasznosítására. A
dokumentációnak többek között választ kell, hogy adjanak a következő kérdésekre. Gázmotor telepítése
esetén mekkora mennyiségű áram termelhető gáztartalomtól függően? Milyen költségekkel jár a gázmotor
telepítése. Van -e megfelelő helyszín a telepítésre? Milyen beavatkozások szükségesek, hogy az intézmény
hálózata fogadni tudja a megtermelt energiát?
Meg kell határozni a szolgáltatói feltételeket és elő kell készíteni a metángáz hasznosításához szükséges
engedélykérelmeket.
- Épületgépészeti tervcsomag, energiaigények meghatározásával, meglévő belső szekunder rendszer
felmérésével és az épületenergetikai fejlesztések hatásának számszerűsítésével.
- Medence építészeti tervcsomag készítése gyógyászati eszközlistával
- Elektromos tervcsomag, erős és gyengeárammal együtt
- Árazott és árazatlan költségbecslés.
Vízjogi létesítési és építési engedély megszerzése
Dokumentálás: 3 papír alapú és 1 db elektronikus példány
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 kórház energiafelhasználásának javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71250000-5

További tárgyak:

71251000-2
71321000-4
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Szelei út 2. (Hrsz. 3690)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TERMÁLVÍZ GYÓGYÁSZATI ÉS BALNEOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTŐ ENERGETIKAI
FELHASZNÁLÁSSAL
Tervezési feladatok:
- Vízbeszerzési tanulmány elkészítése
- Vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció összeállítása (kút, termelő gépészeti rendszer, belső
vízhálózat, energetikai hasznosító mű, gyógyászati alkalmazáshoz szükséges medence, gépészeti rendszer,
hasznosított termálvíz befogadásáról szóló befogadói nyilatkozat)
- Előkészítő számítások készítése, a kitermelt közeg esetleges metántartalmának hasznosítására. A
dokumentációnak többek között választ kell, hogy adjanak a következő kérdésekre. Gázmotor telepítése
esetén mekkora mennyiségű áram termelhető gáztartalomtól függően? Milyen költségekkel jár a gázmotor
telepítése. Van -e megfelelő helyszín a telepítésre? Milyen beavatkozások szükségesek, hogy az intézmény
hálózata fogadni tudja a megtermelt energiát?
Meg kell határozni a szolgáltatói feltételeket és elő kell készíteni a metángáz hasznosításához szükséges
engedélykérelmeket.
- Épületgépészeti tervcsomag, energiaigények meghatározásával, meglévő belső szekunder rendszer
felmérésével és az épületenergetikai fejlesztések hatásának számszerűsítésével.
- Medence építészeti tervcsomag készítése gyógyászati eszközlistával
- Elektromos tervcsomag, erős és gyengeárammal együtt
- Árazott és árazatlan költségbecslés.
Vízjogi létesítési és építési engedély megszerzése
Dokumentálás: 3 papír alapú és 1 db elektronikus példány
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (VZTEL) M2.1. szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta (hónap) 15
2 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (VZ-VKG) M2.2 szakmai
tapasztalata a jogosultság megszerzése óta (hónap) 15
3 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (É) M2.3 szakmai tapasztalata a
jogosultság megszerzése óta (hónap) 10
4 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (G) M2.4 szakmai tapasztalata
a jogosultság megszerzése óta (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: A kórház energiafelhasználásának javítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy 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: Szent György.com Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46859394
Postai cím: Ali Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13965071241
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:
2019/06/03 (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:
2019/09/06 (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

József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság (16854/2019)
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: József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87542691
Postai cím: Váci Út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jozsefattilaszinhaz.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
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: Színpadi fényvetők cseréje energiatakarék ber.
Hivatkozási szám: EKR000788502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31527260-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1./a tétel: Stúdió színpad új fényszabályzó: 1 db
1./b tétel: All in One PC 1 db
1./c tétel: Főszínpad fő fényszabályzó bővítés 1 db
2./a tétel: LED Zoom profil 4 db
2./b tétel: LED Zoom profil 6 db
3. tétel: LED PAR 6 db
4./a tétel: LED Forgófejes Profil Spot 4 db
4./b tétel: Forgófejes LED derítő 2 db
4./c tétel: Forgófejes LED derítő stúdió 8 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23600000 (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: Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berend
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
31527260-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 63.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1./a tétel: Stúdió színpad új fényszabályzó: 1 db
1./b tétel: All in One PC 1 db
1./c tétel: Főszínpad fő fényszabályzó bővítés 1 db
2./a tétel: LED Zoom profil 4 db
2./b tétel: LED Zoom profil 6 db
3. tétel: LED PAR 6 db
4./a tétel: LED Forgófejes Profil Spot 4 db
4./b tétel: Forgófejes LED derítő 2 db

Kiegészítő szójegyzék

4./c tétel: Forgófejes LED derítő stúdió 8 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 Többlet jótállási idő 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó összegben (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
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: Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berend
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:
2019/08/16 (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: PELYHE és Társa Kulturális, Művészati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51476021
Postai cím: Huszti Út 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: pelyhe@pelyhe.hu
Telefon: +36 13689235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13888576
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10464667241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23600000
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: PELYHE és Társa Kulturális, Művészati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51476021
Postai cím: Huszti Út 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10464667241
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:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

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

Karancsalja Község Önkormányzata (17250/2019)
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: Karancsalja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39184214
Postai cím: Rákóczi Út 174.
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancsalja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57520490
Postai cím: Rákóczi Út 95.
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksa Sándor
Telefon: +36 32447447
E-mail: hivatal@karancslapujto.hu
Fax: +36 32547031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancslapujto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Karancskeszi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77258636
Postai cím: Fő Út 49.
Város: Karancskeszi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Királyhegyi Gyula
Telefon: +36 32530030
E-mail: karancskeszi@karancskeszi.hu
Fax: +36 32530031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancskeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Karancsalja Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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: Kerékpárút építése több településen
Hivatkozási szám: EKR000229832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút építése 3 településen -Karancsalja, Karancslapujtő és Karancskeszi bel és külterületein
keresztül.
Főbb létesítményjegyzék:
Kerékpárút: 3 694 m
Járda: 5418,5 m (térkő burkolat átl 1,50 m hasznos szélességgel cca 8127,75 m2)
csapadékcsatorna: 4727,5 m (drén, földárok, áteresz,burkolt árok,), melyből 2683 m NA400 KG-PVC zárt
csatorna
szögtámfal: 2 db
gyalogosátkelő:3 db
parkoló:7 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 959972504 (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: Kerékpárút építése három településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi községek érintett
területei lsd. szerződéstervezetek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KARANCSALJA
1. Közlekedési létesítmények
K4 jelű kerékpárút (belter) 1.833m
Járda (belterület 2206 sz. út 14+432 - 15+772 kmsz. között)1.340m
Parkoló szervizúttal: 30m, parkoló: 7 db
Kijelölt gyalogátkelőhely :szél: 3,0m
2. Műtárgyak és tartozékok
Szögtámfalak:0+495 – 0+552 kmsz,bevágásban:1+116 – 1+160 kmsz.
Monolit vb. akna:kerékpárút 1+354,5 kmsz
3. Vízi létesítmények
CS 1-0 :25m NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 1-1 :89m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 2-0 :7m D80b. ,15m földárok, mederfenék szélesség: 40cm
CS 2-0 :41m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 2-1 :104m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 3-0: 65,5m NA600 KG-PVC D100 drén, 52m,burkolt árok I/40/40, 69,5m támfalas árokburkoló elem D100
drén, 75m, TB40/70/50 D100 dréncső, 102m D400 KG-PVC
CS 3-0 : 87m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 4-0 jelű árok és csapadékcsatorna (belter) 4m D60 b. áteresz,11m, burkolt árok D100 drén,119m, D400
KG-PVC D100 drén
CS 4-0 jelű csapadékcsatorna (belterület).72m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 4-1 jelű árok és csapadékcsatorna (belter):18m földárok korrekció, 79m D400 KG-PVC D100 drén,17m
beton folyóka
CS 4-2 jelű csapadékcsatorna (belter):18m, NA300 KG-PVC D100 drén
CS 5-0 jelű árok és csapadékcsatorna (belter):5m 2x130x130x150 keretelem, 39m D300 KG-PVC D100
drén,110m, burkolat árok I40/40 D100 dréncsővel
CS 5-0 jelű csapadékcsatorna (belter.):13,5m NA300 KG-PVC D100 drén
KARANCSLAPUJTŐ
1. Közlekedési létesítmények
K3 jelű kerékpárút (külter):908m
J2 jelű járda (belter):324m
J3 jelű járda (belter):207m
J3-1 jelű járda (belter):48m
J1 jelű járda (belter):48m
J4 jelű járda (belter):707m
Járda (belter. 2206 sz. úz 13+257 – 13+717 kmsz. között):460m
Kijelölt gyalogátkelőhelyek (belterület),megvilágítással,12+420 km és 13+040 kmsz, szélesség: 3,0m
2. Műtárgyak és tartozékok
Szögtámfalak:töltésben kerékpárút 0+305 – 0+325 km szelvények között

3. Vízi létesítmények
CS 1-0-1 :126m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-1: 29m NA300 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-2 :288m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-3 : 68m, NA300 KG-PVC D100 drén
CS 3-0-1 :37m NA300 KG-PVC D100 drén
CS 4-0-1 :42m, anyag: NA400 KG-PVC D100 dréncsővel, 73m burkolat árok I/40/40
CS 4-0-2 :207m NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-0-1 :60m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-0-2 :52m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-1-1 : 25m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 6-0 : 140m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 7-0 :3m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 8-0 :280m, NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
KARANCSKESZI
1. Közlekedési létesítmények
K1 jelű kerékpárút:351m
K2 jelű kerékpárút:602m, mg útként,
Járda : 207m
Kijelölt gyalogátkelőhelyek (Karancskeszi belter.) szükséges megvilágítás, 9+515 km szelvényében,
szélesség: 3,0m,
Járda Karancskeszi - Marakodi puszta belterület) 835m
Járda (Karancskeszi - Lászlóvölgy belterület) 229,5m
Járda (Karancskeszi Nyugat belterület):497,5m
Járda (Karancskeszi Kelet belterület):515,5m
2. Vízi létesítmények
A 1-0 jelű árok (Mihálygerge külter, Karancskeszi - Marakodi puszta belterület):84m burkolat árok I/40/40,8m
D400 átersz,56m burkolat árok támfalas árokburkoló elem
A 2-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi – Marakodi puszta belterület),67m, burkolat árok
I/40/40,95m burkolat árok támfalas árokburkoló elem,52m NA400 KG-PVC
A 3-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi – Marakodi puszta belterület)45m burkolat árok I/40/40,
9m burkolat árok támfalas árokburkoló elem,285m NA400 KG-PVC
A 4-0 jelű árok (Karancskeszi - Lászlóvölgy belter):7m, anyag: burkolat árok II/60/70,29m, burkolat árok
I/40/40,95m, anyag: burkolat árok I/20/20, 237m NA400 KG-PVC
A 4-1-1 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):12m NA600 KG-PVC,47m NA500 KGPVC,108m burkolt mederelem fedlappal U65/20, 330m NA400 KG-PVC
A 5-0 jelű árok (Karancskeszi belterület):3m, anyag: burkolat árok I/40/40, 3m D600 áteresz
A 6-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):130m, anyag: földárok, 186m NA400 KG-PVC
A 6-1 jelű csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):172m NA400 KG-PVC
lasd részl közbesz dok.3.kötet.
(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 (min 12 hónap max 36 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 – 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-3.1.1-15-NG1-2016-00007
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hónap max. 36 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás
esetén az ajánlat
érvénytelen, a 36 hónap és a 36 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot kap. 4.
ért.részszemp. 10 munkanap min, 1 munkanap max.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x 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:
08852 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút építése három településen
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:
2019/08/30 (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: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: edina.fulop@kozmuep.com
Telefon: +36 306468762
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683213242
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: 959972504
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási
munkálatok, Dúcolási munkák, Víztelenítési munkák, Irtás- föld és sziklamunkák, Szivárgóépítési
munkák, Helyszíni
beton és vasbeton munkák, Régészeti munkák, Geodéziai bemérések, Közműcsatorna
építési munkák, Útépítési munkák, Kőburkolat készítési munkák, Kert- és parképítési munkák,
Műtárgyépítési munkák, Hírközlési hálózat építési munák,
Útépítési anyagok gyártása, leszállítása f.VI.1.5.
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: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244
Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683213242
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628403
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:
2019/07/10 (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:
folyt. V.2.5. DN400 zárt csapadékcsatorna kivitelezése, Kivitelezéshez szükséges építőanyag beszerzése,
melynek során igénybe veszünk minimum 140t/h kapacitású működő aszfaltkeverőgépet.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (17213/2019)
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: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45084391
Postai cím: Béke Fasor 71/a
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Gábor
Telefon: +36 76500606
E-mail: titkarsag@kvu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városüzemeltetése
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: Hamvasztási szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000778662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98371120-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Hamvasztási szolgáltatások beszerzése”
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére hamvasztási szolgáltatások beszerzése a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg (nettó
67.500.000.- Ft) felhasználásáig, de legkésőbb a keretszerződés aláírásától számított 36 hónapig terjedő
időtartamra.
A hamvasztási szolgáltatás az alábbi feladatokat tartalmazza:
- az ajánlattevő vállalja heti kétszeri: keddi és csütörtöki szállítást. Ekkor beszállítja az elhamvasztottakat és
kiszállítja a hamvasztásra váró elhunytakat. Szükség esetén vállal egy harmadik napon történő szállítást is.
Az évi várható hamvasztási mennyiség: 650-800 fő.
- vállal 5 órán belüli azonnali hamvasztást (havonta 6-10 fő).
- biztosít legalább 5-8 fő befogadására alkalmas, a hamvasztó tértől elkülönített betekintő helyiséget igény
esetére, amennyiben a hozzátartozók meg kívánják tekinteni a hamvasztást.
- biztosít hamvasztási kellékcsomagot, hamvasztó koporsót, urnabetétet.
- vállal hamvasztást díszkoporsóban.
A folyamat ismertetése:
Kedden és csütörtökön a hamvasztást végző cég gépjárműve megjelenik a hamvasztás teljesítésének
helyén (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) ahol az elhunytakat a KVÜ Kft. kollegái átadják a hamvasztást
végző cég kollegáinak. Az átadás-átvétel igazolásának módja Megrendelő/szállítólevél, amelyhez a
kapcsolódó szükséges dokumentumok mellékeltek. (nemesfém-nyilatkozat, halottvizsgálati bizonyítvány 4.
pld., hatósági eljárást igénylő hamvasztásnál temetési engedély, exhuma hamvasztásnál halotti anyakönyvi
kivonat)
A hamvasztást végző cég annyi hamvasztási kellékeket (hamvasztó koporsó, kegyeleti zsák) biztosít minden
szállítás alkalmával, ahány elhunyt szállítása történik a megrendelés napján.
A visszaszállított hamvakat az okmányokkal együtt (emléklap, halottvizsgálati bizonyítvány 4. pld., hatósági
eljárást igénylő hamvasztásnál temetési engedély, exhuma hamvasztásánál halotti anyakönyvi kivonat)
szállítólevéllel adják át a hamvasztást végző cég alkalmazottai.
Számlázás a teljesítések igazolása alapján hetente történik.
Szerződő felek a szerződést 6 hónappal meghosszabbíthatják a keretösszeg kimerüléséig, ha a szerződés 3
éves ideje alatt a keretösszeg nem merül ki.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67500000 (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: „Hamvasztási szolgáltatások beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98371120-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71. a.ép
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Hamvasztási szolgáltatások beszerzése”
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére hamvasztási szolgáltatások beszerzése a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg (nettó
67.500.000.- Ft) felhasználásáig, de legkésőbb a keretszerződés aláírásától számított 36 hónapig terjedő
időtartamra.
A hamvasztási szolgáltatás az alábbi feladatokat tartalmazza:
- az ajánlattevő vállalja heti kétszeri: keddi és csütörtöki szállítást. Ekkor beszállítja az elhamvasztottakat és
kiszállítja a hamvasztásra váró elhunytakat. Szükség esetén vállal egy harmadik napon történő szállítást is.
Az évi várható hamvasztási mennyiség: 650-800 fő.
- vállal 5 órán belüli azonnali hamvasztást (havonta 6-10 fő).
- biztosít legalább 5-8 fő befogadására alkalmas, a hamvasztó tértől elkülönített betekintő helyiséget igény
esetére, amennyiben a hozzátartozók meg kívánják tekinteni a hamvasztást.
- biztosít hamvasztási kellékcsomagot, hamvasztó koporsót, urnabetétet.
- vállal hamvasztást díszkoporsóban.
A folyamat ismertetése:
Kedden és csütörtökön a hamvasztást végző cég gépjárműve megjelenik a hamvasztás teljesítésének
helyén (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) ahol az elhunytakat a KVÜ Kft. kollegái átadják a hamvasztást
végző cég kollegáinak. Az átadás-átvétel igazolásának módja Megrendelő/szállítólevél, amelyhez a
kapcsolódó szükséges dokumentumok mellékeltek. (nemesfém-nyilatkozat, halottvizsgálati bizonyítvány 4.
pld., hatósági eljárást igénylő hamvasztásnál temetési engedély, exhuma hamvasztásnál halotti anyakönyvi
kivonat)
A hamvasztást végző cég annyi hamvasztási kellékeket (hamvasztó koporsó, kegyeleti zsák) biztosít minden
szállítás alkalmával, ahány elhunyt szállítása történik a megrendelés napján.
A visszaszállított hamvakat az okmányokkal együtt (emléklap, halottvizsgálati bizonyítvány 4. pld., hatósági
eljárást igénylő hamvasztásnál temetési engedély, exhuma hamvasztásánál halotti anyakönyvi kivonat)
szállítólevéllel adják át a hamvasztást végző cég alkalmazottai.
Számlázás a teljesítések igazolása alapján hetente történik.
Szerződő felek a szerződést 6 hónappal meghosszabbíthatják a keretösszeg kimerüléséig, ha a szerződés 3
éves ideje alatt a keretösszeg nem merül ki.
(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 egységárak összesen (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
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: „Hamvasztási szolgáltatások 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:
2019/08/23 (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: CEGLÉDI KREMATÓRIUM Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81714694
Postai cím: Kőrösi Út 32
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: cegledikrematorium@gmail.com
Telefon: +36 309981447
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13794554213
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: 67500000
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: CEGLÉDI KREMATÓRIUM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81714694
Postai cím: Kőrösi Út 32
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13794554213
Hivatalos név: Concremo 2000 KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29501092
Postai cím: Hrsz 0200/25 0200/25
Város: Csanádpalota
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6913
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492084206
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:
2019/07/02 (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:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Készenléti Rendőrség (16883/2019)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyurmánczi Éva
Telefon: +36 15502169
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu/kr
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: Dízelmotoros aggregátor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000111342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31100000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dízelmotoros aggregátor - 1 db
A megnevezésben szereplő termék pontos paramétereit a KKD részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18960000 (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: Dízelmotoros aggregátor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31100000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér, I. terminál 34/B. épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dízelmotoros aggregátor – 1 darab
A megnevezésben szereplő termék pontos paramétereit a KKD részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (min. 112 nap, max. 140 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) 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:
AK tárgyi közbeszerzési eljárásban a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat
a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont alapján (legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat elve alapján) végzi.
AK az AF II.1.5. pontjában a max. teljesítési határidőt adta meg. A tényleges teljesítési határidő a nyertes AT
által megajánlott teljesítés határidő.
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: Dízelmotoros aggregátor 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:
2019/08/29 (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: HeliControl Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67176803
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@helicontrol.hu
Telefon: +36 703400000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23321434243
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: 18960000
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: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34836246
Postai cím: Salgótarjáni Út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10815135251
Hivatalos név: HeliControl Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67176803
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23321434243
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:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 (17234/2019)
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: 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.
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: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Vagyonkezelés
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: S1 telephelyen tetőfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000998112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében S1 telephelyen tetőfelújítás (Budapest, X. kerület, Halom utca 42.
Hrsz.:41446). A telephelyen található, XIX. század végén épült tetőszerkezet állapota az elmúlt időszakban
leromlott: beázások, lecsúszó cserépdarabok és elkorhadt faszerkezetek találhatóak több helyen. Jelen
projekt keretében a tartószerkezet megerősítése, valamint a héjalás cseréjének elvégzése szükséges.
A hosszanti repedésekkel rendelkező szarufák és ferde dúcok átmenő csavarral vagy abronccsal történő
megerősítése szükséges. A kifordult szelemeneket acélkapcsolattal kell az eredeti helyük szerinti stabilizálni.
A beázások következtében elkorhadt faszerkezeteket bárdolni és megerősíteni szükséges. A térdfalaknál
lévő faszerkezet acél vonóvasakkal kell kihajlás ellen visszakötni. A teljes faszerkezetet rovar elleni
védelemmel, favédőszerrel kell ellátni (240 m2). A teljes lécezés és héjalás cseréjét el kell végezni (240 m2),
beleértve az oromfalak fémlemez borításának cseréjét (35 m2).
A II.2.4) pontban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33858270 (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: S1 telephelyen tetőfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45260000-7

További tárgyak:
45422000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1105 Budapest, Halom utca 42. Hrsz.:41446
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében S1 telephelyen tetőfelújítás (Budapest, X. kerület, Halom utca 42.
Hrsz.:41446). A telephelyen található, XIX. század végén épült tetőszerkezet állapota az elmúlt időszakban
leromlott: beázások, lecsúszó cserépdarabok és elkorhadt faszerkezetek találhatóak több helyen. Jelen
projekt keretében a tartószerkezet megerősítése, valamint a héjalás cseréjének elvégzése szükséges.

A hosszanti repedésekkel rendelkező szarufák és ferde dúcok átmenő csavarral vagy abronccsal történő
megerősítése szükséges. A kifordult szelemeneket acélkapcsolattal kell az eredeti helyük szerinti stabilizálni.
A beázások következtében elkorhadt faszerkezeteket bárdolni és megerősíteni szükséges. A térdfalaknál
lévő faszerkezet acél vonóvasakkal kell kihajlás ellen visszakötni. A teljes faszerkezetet rovar elleni
védelemmel, favédőszerrel kell ellátni (240 m2). A teljes lécezés és héjalás cseréjét el kell végezni (240 m2),
beleértve az oromfalak fémlemez borításának cseréjét (35 m2).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt
többlet jótállás időtartama (max. 24 hó) 20
2 III.1.3)M.1. pontban előírt szakember MV-É jogosultság megszerzését követően, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai
tapasztalata(max. 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó szerződéses ár(5 % tartalékkerettel, 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:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az EKR-ben
kötelezően kitöltendő adatok miatt: 2019. szeptember 3. /1. részhatáridő: 2019. október 15. /2. részhatáridő
(kötbérterhes): 2019. november 22. / Teljesítési véghatáridő (kötbérterhes) a sikeres műszaki átadás-átvétel
lezárását követően: 2019. november 29.
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: S1 telephelyen tetőfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46733090
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: szakerto02@gmail.com
Telefon: +36 205559075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33373648
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33858270
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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46733090
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
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:
2019/08/02 (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:
2019/09/06 (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 (17241/2019)
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: 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.
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: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Vagyonkezelés
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: S1 telephelyen víznyomócső csere II.
Hivatkozási szám: EKR001035742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232100-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az S1 telephelyen víznyomócső cseréje (Budapest, X. kerület, Halom utca
42. Hrsz.:41446). A volt sörgyár területén az udvari vízhálózat elöregedett. A rendszeres csőtörések miatt
nagy mennyiségű vízelfolyás jelentkezett, aminek megakadályozása a rendszer teljes cseréjét igényelte.
A tervben megjelölt típusok műszaki színvonalat határoznak meg, velük azonos színvonalú más típusú
berendezésekkel helyettesíthetők.
Vízellátás: A terület kétoldali betáplálással van ellátva a közcsőhálózatról. A Bánya utca felől NÁ150-es, a
Halom utca felől NÁ80-as a bekötővezeték vezeték mérete. A közcsőhálózatról kapott víz a terület ivóvíz
ellátása mellett a terület tüzivíz ellátását is biztosítja. A mai előírásoknak megfelelően az ivóvíz és tüzivíz
fogyasztást külön kell mérni, ezért a meglévő vízóra kötéseket át kell alakítani és egy-egy mérőt kell az
ivóvízre és a tüzivízre beépíteni. A Fővárosi vízművek nyilatkozata alapján a két bekötésről a területen
szükséges 3900l/p oltóvíz mennyiség biztosítható.
A meglévő száraz tűzcsapok ma már nem megfelelőek, ezért azok leszerelésre kerülnek, és helyettük a
mai igényeknek megfelelő nedves tüzivízhálózat kerül kiépítésre. Az udvaron két külön hálózatot kell az
ivóvíznek és a tüzivíznek kiépíteni. A vízhálózatokat az udvaron általában a meglévő-elbontandó vezeték
nyomvonalon kell szerelni a terepszint alatt 1,20 m mélyen.
Az új udvari hálózatról a meglévő épületeket el kell látni. Az épületek bekötő vezeték méreteit a becsült
vízfogyasztás alapján határoztuk meg. Az épületen kívüli vízvezetékek anyaga Wavin PE típusú műanyag
ivóvíz nyomócső. A kerti locsolóhálózat vízfogyasztás mérésére locsoló mérő kerül beépítésre. A szerelés
végeztével nyomáspróbát kell tartani, majd a fertőtlenítés előtt tízszeres vízmennyiséggel át kell mosni a
vezetékrendszert. A fertőtlenítést 5% klórmészt tartalmazó vízzel kell elvégezni, majd utána a hálózatot
ismét át kell mosni. Ezután a vízmintát a Tisztiorvosi Szolgálat részére vizsgálat céljára el kell juttatni.
A II.2.4) pontban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47105016 (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: S1 telephelyen víznyomócső csere II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1105 Budapest, Halom utca 42. Hrsz.:41446
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az S1 telephelyen víznyomócső cseréje (Budapest, X. kerület, Halom utca
42. Hrsz.:41446). A volt sörgyár területén az udvari vízhálózat elöregedett. A rendszeres csőtörések miatt
nagy mennyiségű vízelfolyás jelentkezett, aminek megakadályozása a rendszer teljes cseréjét igényelte.
A tervben megjelölt típusok műszaki színvonalat határoznak meg, velük azonos színvonalú más típusú
berendezésekkel helyettesíthetők.
Vízellátás: A terület kétoldali betáplálással van ellátva a közcsőhálózatról. A Bánya utca felől NÁ150-es, a
Halom utca felől NÁ80-as a bekötővezeték vezeték mérete. A közcsőhálózatról kapott víz a terület ivóvíz
ellátása mellett a terület tüzivíz ellátását is biztosítja. A mai előírásoknak megfelelően az ivóvíz és tüzivíz
fogyasztást külön kell mérni, ezért a meglévő vízóra kötéseket át kell alakítani és egy-egy mérőt kell az
ivóvízre és a tüzivízre beépíteni. A Fővárosi vízművek nyilatkozata alapján a két bekötésről a területen
szükséges 3900l/p oltóvíz mennyiség biztosítható.
A meglévő száraz tűzcsapok ma már nem megfelelőek, ezért azok leszerelésre kerülnek, és helyettük a
mai igényeknek megfelelő nedves tüzivízhálózat kerül kiépítésre. Az udvaron két külön hálózatot kell az
ivóvíznek és a tüzivíznek kiépíteni. A vízhálózatokat az udvaron általában a meglévő-elbontandó vezeték
nyomvonalon kell szerelni a terepszint alatt 1,20 m mélyen.
Az új udvari hálózatról a meglévő épületeket el kell látni. Az épületek bekötő vezeték méreteit a becsült
vízfogyasztás alapján határoztuk meg. Az épületen kívüli vízvezetékek anyaga Wavin PE típusú műanyag
ivóvíz nyomócső. A kerti locsolóhálózat vízfogyasztás mérésére locsoló mérő kerül beépítésre. A szerelés
végeztével nyomáspróbát kell tartani, majd a fertőtlenítés előtt tízszeres vízmennyiséggel át kell mosni a
vezetékrendszert. A fertőtlenítést 5% klórmészt tartalmazó vízzel kell elvégezni, majd utána a hálózatot
ismét át kell mosni. Ezután a vízmintát a Tisztiorvosi Szolgálat részére vizsgálat céljára el kell juttatni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt
többlet jótállás időtartama (max. 24 hó) 20
2 III.1.3)M.1. pontban előírt szakember MV-ÉG jogosultság megszerzését követően, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai
tapasztalata(max. 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlat 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az EKR-ben
kötelezően kitöltendő adatok miatt: 2019. augusztus 28. /3. részhatáridő (kötbérterhes): 2019. november
22. / Teljesítési véghatáridő (kötbérterhes) a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően: 2019.
november 29.

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: S1 telephelyen víznyomócső csere II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (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: Simonfia Épületgépészeti Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74963917
Postai cím: Kőér köz 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: simonfiabt@gmail.com
Telefon: +36 209647561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28643447242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47647937
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47105016
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: M.1. 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 szakember.
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: Simonfia Épületgépészeti Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74963917
Postai cím: Kőér köz 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28643447242
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:
2019/09/06 (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:
2019/09/06 (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

Köröm Község Önkormányzat (16500/2019)
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: Köröm Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77905307
Postai cím: Rákóczi Utca 11
Város: Köröm
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3577
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tibor
Telefon: +36 49459821
E-mail: korom@korom.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)
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: Komplex telep-program Köröm Községben II.
Hivatkozási szám: EKR000929622019
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:
Köröm Község közigazgatási területén komplex telep-program infrastrukturális beavatkozása (1. rész:
ingatlan bővítési szolgáltatóház funkcióval, 2. rész: lakóház felújítás, szociális bérlakás kialakítása) valósul
meg az EFOP-2.4.1-16-2017-00018 sz. pályázat keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109154790 (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: Ingatlan bővítés szolgáltatóház funkcióval
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: Köröm, Kossuth Lajos utca 25. (113 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 - Ingatlan bővítés szolgáltatóház funkcióval:
Általános adatok:
Tervezett létesítmények:
Kossuth Lajos utca 25. (113 hrsz) alatti ingatlan bővítése szolgáltatóház funkcióval
Komplett magastetős téglaépület építése.
Külső: alapozás, aljzat készítés, tartószerkezet építése, homlokzati nyílászárók beépítésével, homlokzati
hőszigetelő rendszer, tetőhéjalás, ereszcsatornák, járda építése stb.
Belső: festés és glettelés, padlóburkolás, falburkolás, új belső ajtók, padlásfödém hőszigetelése
Épületgépészet: vízhálózat, fűtési rendszer kiépítése
Épületvillamosság: mérőhely, vezetékhálózat, kapcsolók, dugaljak, stb kiépítése
Főbb építész munkanemek mennyiségi összegzése:
- földmunka: 116 m3
- szerkezet alapozás: 90 m3
- betonozás: 163 m3

- tégla falszerkezet építése: 359 m2
- fa tetőszerkezet építése: 453 m2
- cserép fedés: 485 m2
- homlokzati nyílászárók beépítése: 29 db
- belső nyílászárók beépítése: 19 db
- homlokzati hőszigetelő rendszer: 336 m2
- tégla válaszfalak építése: 106 m2
- belső festés: 947 m2
- hidegburkolás: 396 m2
- melegburkolás: 53 m2
- ereszcsatornák építése: 98 m
- padlásfödém hőszigetelése: 373 m2
- külső fafelületek lazúrozása: 105 m2
- járda építés: 76 m2
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal
egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb
mértéke 48 hónap) 10
2 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
3 A kivitelezés során keletkezett, veszélyesnek nem minősülő hulladék szelektív gyűjtésének és
újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
4 Helyi hátrányos helyzetű lakos teljesítésbe történő bevonása (min. 3 fő). (IGEN/NEM) 5
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-2.4.1-16-2017-00018
II.2.9) További információ:
A támogatás az EFOP-2.4.1-16-2017-00018 támogatási szerződésben meghatározottak szerint. Mértéke
a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói
finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
II.2.1)
Elnevezés: Lakóház felújítás, szociális bérlakás kialakítás
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: Köröm József Attila út 45-47. sz. (372 hrsz), Rákóczi Ferenc
utca 15. sz. (162 hrsz), Rákóczi Ferenc utca 23. sz. (158 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 - Lakóház felújítás, szociális bérlakás kialakítás
Tervezett létesítmények:
1. József Attila út 45-47. sz. (372 hrsz) alatti ingatlanon kétlakásos szociális bérlakás kialakítása
Komplett könnyűszerkezetes ház építése.
Külső: alapozás, aljzat készítés, tartószerkezet építése és burkolása, homlokzati nyílászárók beépítésével,
homlokzati hőszigetelő rendszer, tető építés, ereszcsatornák, járda építése stb.

Belső: festés és glettelés, padlóburkolás, falburkolás, új belső ajtók, padlásfödém hőszigetelése
Épületgépészet: vízhálózat, fűtési rendszer kiépítése
Épületvillamosság: mérőhely, vezetékhálózat, kapcsolók, dugaljak, stb kiépítése
Főbb építész munkanemek mennyiségi összegzése:
- szerkezet alapozás és aljzat készítés: 37 m3
- fa könnyűszerkezet építése: 187 m2
- fa tetőszerkezet építése: 122 m2
- cserepeslemez fedés: 153 m2
- homlokzati nyílászárók beépítése: 13 db
- belső nyílászárók beépítése: 8 db
- homlokzati hőszigetelő rendszer: 157 m2
- gipszkarton válaszfalak építése : 114 m2
- belső festés: 391 m2
- hidegburkolás: 87 m2
- melegburkolás: 51 m2
- ereszcsatornák építése: 70 m
- padlásfödém hőszigetelése: 120 m2
- külső fafelületek lazúrozása: 42 m2
- járda építés: 32 m2
2. Rákóczi Ferenc utca 15. sz. (162 hrsz) alatti ingatlanon lévő lakóház felújítása, szociális bérlakás
kialakítása
Építészeti felújítás során a külső és a belső is érintett.
Külső: homlokzati nyílászárók cseréje és felújítása, vakolat javítás és festés, tetőhéjazat javítása,
ereszcsatornák cseréje, járda építés
Belső: festés és glettelés, padlóburkolatok cseréje, falburkolás, új belső ajtók, padlásfödém hőszigetelése
Épületgépészet: vízhálózat, fűtési rendszer korszerűsítése
Épületvillamosság: vezetékhálózat, kapcsolók, dugaljak, stb cseréje, mérőhely szabványosítása
Főbb építész munkanemek mennyiségi összegzése:
- tetőhéjalás igazítása: 141 m2
- homlokzati nyílászárók beépítése: 9 db
- belső ajtók cseréje: 3 db
- gipszkarton válaszfal készítése: 8 m2
- belső festés: 190 m2
- hidegburkolás: 42 m2
- melegburkolás: 38 m2
- ereszcsatornák cseréje: 50 m
- padlásfödém hőszigetelése: 77 m2
- külső vakolat készítése és javítása: 58 m2
- külső színezés: 124 m2
- járda építés: 9 m2
3. Rákóczi Ferenc utca 23. sz. (158 hrsz) alatti ingatlanon lévő lakóház átalakítása, kétlakásos szociális
bérlakás kialakítása
Építészeti felújítás során a külső és a belső is érintett.
Külső: homlokzati nyílászárók cseréje, vakolat javítás és festés, tetőhéjazat javítása, ereszcsatornák cseréje,
járda építés
Belső: festés és glettelés, padlóburkolatok cseréje, falburkolás, új belső ajtók, padlásfödém hőszigetelése
Épületgépészet: vízhálózat, fűtési rendszer korszerűsítése
Épületvillamosság: vezetékhálózat, kapcsolók, dugaljak, stb cseréje, mérőhely szabványosítása
Főbb építész munkanemek mennyiségi összegzése:
- új padozat kialakítása: 35 m2
- tetőhéjalás javítása: 187 m2
- homlokzati nyílászárók beépítése: 11 db
- belső ajtók cseréje: 8 db
- gipszkarton válaszfal készítése: 32 m2
- belső festés: 255 m2
- hidegburkolás: 87 m2
- melegburkolás: 57 m2
- ereszcsatornák cseréje: 67 m
- padlásfödém hőszigetelése: 125 m2
- külső vakolat készítése és javítása: 98 m2

- külső színezés: 143 m2
- járda építés: 18 m2
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal
egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb
mértéke 48 hónap) 10
2 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
3 A kivitelezés során keletkezett, veszélyesnek nem minősülő hulladék szelektív gyűjtésének és
újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
4 Helyi hátrányos helyzetű lakos teljesítésbe történő bevonása (min. 3 fő). (IGEN/NEM) 5
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-2.4.1-16-2017-00018
II.2.9) További információ:
A támogatás az EFOP-2.4.1-16-2017-00018 támogatási szerződésben meghatározottak szerint. Mértéke
a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói
finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
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 - Ingatlan bővítés szolgáltatóház funkcióval Rész száma: 1 Elnevezés: Ingatlan
bővítés szolgáltatóház funkcióval
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:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: sedlakgabor3000@gmail.com
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45081056
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66892087
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: Építésvezető
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: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: g.sedlak@creativenergy.hu
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205
Hivatalos név: Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54244713
Postai cím: Színesfém Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13401906243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 - Lakóház felújítás, szociális bérlakás kialakítás Rész száma: 2 Elnevezés: Lakóház
felújítás, szociális bérlakás kialakítás
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:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: sedlakgabor3000@gmail.com
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59385827
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42262703
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: Építésvezető
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: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205
Hivatalos név: Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54244713
Postai cím: Színesfém Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13401906243
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:
2019/07/12 (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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

A hirdetmény V.2.9. pontjában az 1. rész vonatkozásában az EKR rendszer hibájából fakadóan került a
Creative Energy Service Kft. nyertes ajánlattevő megnevezésre, melyet a rendszer módosítani nem enged.
Jelen eljárás 1. része vonatkozásában az összegezésben és a hirdetmény V.2.3. pontjában rögzítetteknek
megfelelően nyertes ajánlattevő a Creative Energy Service Kft.
A 20
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Kunszentmártoni Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (16791/2019)
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: Kunszentmártoni Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43010361
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 40
Város: Kunszentmárton
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imrei László Mátyás
Telefon: +36 305928677
E-mail: kunszentiparipark@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kunszentmártoni lpari Park Fejlesztés TOP111
Hivatkozási szám: EKR000739892019
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:
Ipari térburkolat készítése: 48,3 m3
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 162,1 m2
Válaszfal építése: 111,97 m2
Vakolat készítése: 440,84 m2
Tér- vagy járdaburkolat készítése: 536,43 m2
PE víznyomócső: 55 m
Tokos műanyag csatornacső beépítése: 60 m
26 kW-os kondenzációs kazán felszerelése: 1 db
Kötő- és kopóréteg készítése: 290,81 m3
Füvesítés: 2720 m2
A további pontos mennyiségeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 155697349 (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: Kunszentmártoni lpari Park Fejlesztés TOP111
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: HU322 A teljesítés helye: 5440 Kunszentmárton Ipari park, 07/56 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari térburkolat készítése: 48,3 m3
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 162,1 m2
Válaszfal építése: 111,97 m2
Vakolat készítése: 440,84 m2
Tér- vagy járdaburkolat készítése: 536,43 m2
PE víznyomócső: 55 m

Tokos műanyag csatornacső beépítése: 60 m
26 kW-os kondenzációs kazán felszerelése: 1 db
Kötő- és kopóréteg készítése: 290,81 m3
Füvesítés: 2720 m2
A további pontos mennyiségeket 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 2: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db) 10
2 3: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítésben szerzett kivitelezési
tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db) 10
3 4: 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: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00001
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: Kunszentmártoni lpari Park Fejlesztés TOP111
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:
2019/08/30 (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: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
E-mail: profiter.kft@gmail.com
Telefon: +36 708814894
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547216
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: 155697349
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: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547216
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: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/14 (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:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (16977/2019)
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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32737493
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Apró Zsolt
Telefon: +36 14597516
E-mail: aprozs@mekh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.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
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
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: Felhasználói elégedettségi felmérés
Hivatkozási szám: EKR000091262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződéssel a földgáz- és villamos energia egyetemes szolgáltatói,
valamint nagyobb számú lakossági felhasználót/háztartást elérő elosztói engedélyesek (a továbbiakban:
Engedélyesek) közreműködésével, illetve által elvégzendő felhasználói elégedettségi felmérések
tekintetében az alábbi feladatok elvégzéséről kíván gondoskodni:
a) a kivitelezési módszertan kidolgozása (ennek részeként a mintavételi, adatfelvételi ellenőrzési standardok
kimunkálása, a kérdőívek, kérdéssorok összeállítása, a kérdezési módszerek és azok alkalmazási körének
a meghatározása, az alapfelmérés elkészítésébe bevonásra kerülő közvélemény-kutató szervezetek
tekintetében minimálisan alkalmazandó alkalmassági követelményekre, kizáró okokra vonatkozó
javaslattétel, a felmérések végrehajtási folyamatának, részletes ütemtervének a meghatározása, a
szolgáltatandó adatokkal kapcsolatos elvárások, valamint az elvárható kimeneti eredmények (jelentések,
adatbázisok minimális adattartalmára, felhasználhatóságára, minőségére, formátumára vonatkozó jellemzők)
meghatározása;
b) a felhasználói elégedettségi felmérési szabályzat (a továbbiakban: FEF Szabályzat) elkészítése,
c) a FEF Szabályzat szerinti koordinátori – különösen összehangoló, irányítási, ellenőrzési, elemzési,
értékelési és adatkezelési – feladatok ellátása, az előírt felhasználói elégedettségi felmérés elvégzése,
illetve elvégeztetése,
d) a meghatározott adatbázisok (az ellenőrzött, tisztított alapadatokból származtatott adattáblák, azokat
vizuálisan megjelenítő ábrák, diagramok) összeállítása, jelentések elkészítése (az a)-c) pont szerinti
feladatok együttesen a továbbiakban: Szolgáltatás).
A Szolgáltatás részét képező felmérések mindegyike három részből áll:
a) alapfelmérés: a felhasználók reprezentatív mintájának személyes megkérdezésén alapuló kutatás, a
kutatási adatokat az Engedélyesek által megbízott közvéleménykutató szervezetek - a FEF Szabályzatban
rögzített módszertan szerint - helyszíni kiszállással személyes adatfelvétellel gyűjtik, amely adatokat a
nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes
jelentés elkészítése);
b) kiegészítő felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében
végzett kutatás eseményközeli, telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétellel; a kutatási adatokat az
engedélyesek által rendelkezésre bocsátott ügyfélelérhetőségek felhasználásával (név, telefonszám, e-mail
cím, ügytípus) a nyertes ajánlattevő veszi fel, azokat ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid
összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése);
c) azonnali felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében végzett
kutatás; az adatokat az engedélyesek gyűjtik a személyes, telefonos, internetes és e-mailes ügyfélkapcsolat
befejező fázisaként (az ügyfélnek időszakosan váltakozó egy darab kérdés - automatizált vagy manuális
rendszer útján történő - megválaszolásával); az adatokat a nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki
(adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése).
A földgáz ágazat FEF Szabályzatát a 2019-ben, a villamos energia ágazat FEF Szabályzatát 2020. első
félévében kell elkészíteni.
A földgáz ágazat tekintetében az adatfelvételre a 2020., a villamos energia ágazat tekintetében a 2021.
évben (a naptári év elejétől a végéig) kerül sor. Az adatbázisok összeállítását, a kutatási adatok kiértékelését
a FEF Szabályzatban meghatározott határidőkre kell elvégezni.
Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a szerződés hatálya kiterjed a földgáz ágazat 2022. évi és a
villamos energia ágazat 2023. évi felhasználói elégedettségi felméréseinek elkészítésére és kiértékelésére
is.

A közbeszerzés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1 db földgáz ágazatra vonatkozó FEF
Szabályzatot, 1 db villamos energia ágazatra vonatkozó szabályzatot, továbbá 2 db [1 földgáz ágazatra
(2020. évi) és 1 villamos energia ágazatra vonatkozó(2021. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés
tekintetében köteles a fent ismertetett feladatokat ellátni. Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél további 2 db [1 földgáz ágazatra (2022. évi) és 1 villamos energia
ágazatra vonatkozó (2023. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés tekintetében köteles a fent ismertetett
feladatokat ellátni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42900000 (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: Felhasználói elégedettségi felmérés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződéssel a földgáz- és villamos energia egyetemes szolgáltatói,
valamint nagyobb számú lakossági felhasználót/háztartást elérő elosztói engedélyesek (a továbbiakban:
Engedélyesek) közreműködésével, illetve által elvégzendő felhasználói elégedettségi felmérések
tekintetében az alábbi feladatok elvégzéséről kíván gondoskodni:
a) a kivitelezési módszertan kidolgozása (ennek részeként a mintavételi, adatfelvételi ellenőrzési standardok
kimunkálása, a kérdőívek, kérdéssorok összeállítása, a kérdezési módszerek és azok alkalmazási körének
a meghatározása, az alapfelmérés elkészítésébe bevonásra kerülő közvélemény-kutató szervezetek
tekintetében minimálisan alkalmazandó alkalmassági követelményekre, kizáró okokra vonatkozó
javaslattétel, a felmérések végrehajtási folyamatának, részletes ütemtervének a meghatározása, a
szolgáltatandó adatokkal kapcsolatos elvárások, valamint az elvárható kimeneti eredmények (jelentések,
adatbázisok minimális adattartalmára, felhasználhatóságára, minőségére, formátumára vonatkozó jellemzők)
meghatározása;
b) a felhasználói elégedettségi felmérési szabályzat (a továbbiakban: FEF Szabályzat) elkészítése,
c) a FEF Szabályzat szerinti koordinátori – különösen összehangoló, irányítási, ellenőrzési, elemzési,
értékelési és adatkezelési – feladatok ellátása, az előírt felhasználói elégedettségi felmérés elvégzése,
illetve elvégeztetése,
d) a meghatározott adatbázisok (az ellenőrzött, tisztított alapadatokból származtatott adattáblák, azokat
vizuálisan megjelenítő ábrák, diagramok) összeállítása, jelentések elkészítése (az a)-c) pont szerinti
feladatok együttesen a továbbiakban: Szolgáltatás).
A Szolgáltatás részét képező felmérések mindegyike három részből áll:
a) alapfelmérés: a felhasználók reprezentatív mintájának személyes megkérdezésén alapuló kutatás, a
kutatási adatokat az Engedélyesek által megbízott közvéleménykutató szervezetek - a FEF Szabályzatban
rögzített módszertan szerint - helyszíni kiszállással személyes adatfelvétellel gyűjtik, amely adatokat a
nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes
jelentés elkészítése);
b) kiegészítő felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében
végzett kutatás eseményközeli, telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétellel; a kutatási adatokat az
engedélyesek által rendelkezésre bocsátott ügyfélelérhetőségek felhasználásával (név, telefonszám, e-mail

cím, ügytípus) a nyertes ajánlattevő veszi fel, azokat ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid
összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése);
c) azonnali felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében végzett
kutatás; az adatokat az engedélyesek gyűjtik a személyes, telefonos, internetes és e-mailes ügyfélkapcsolat
befejező fázisaként (az ügyfélnek időszakosan váltakozó egy darab kérdés - automatizált vagy manuális
rendszer útján történő - megválaszolásával); az adatokat a nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki
(adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése).
A földgáz ágazat FEF Szabályzatát a 2019. év első félévében, a villamos energia ágazat FEF Szabályzatát
2020. első félévében kell elkészíteni.
A földgáz ágazat tekintetében az adatfelvételre a 2020., a villamos energia ágazat tekintetében a 2021.
évben (a naptári év elejétől a végéig) kerül sor. Az adatbázisok összeállítását, a kutatási adatok kiértékelését
a FEF Szabályzatban meghatározott határidőkre kell elvégezni.
Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a szerződés hatálya kiterjed a földgáz ágazat 2022. évi és a
villamos energia ágazat 2023. évi felhasználói elégedettségi felméréseinek elkészítésére és kiértékelésére
is.
A közbeszerzés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1 db földgáz ágazatra vonatkozó FEF
Szabályzatot, 1 db villamos energia ágazatra vonatkozó szabályzatot, továbbá 2 db [1 földgáz ágazatra
(2020. évi) és 1 villamos energia ágazatra vonatkozó(2021. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés
tekintetében köteles a fent ismertetett feladatokat ellátni. Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél további 2 db [1 földgáz ágazatra (2022. évi) és 1 villamos energia
ágazatra vonatkozó (2023. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés tekintetében köteles a fent ismertetett
feladatokat ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előzetes ütemterv szakmai megfelelősége 10
2 Előzetes megvalósítási koncepció minősége 10
3 Szakmai jártasság 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződés hatályát 1 (azaz egy) alkalommal
további 24 (azaz huszonnégy) hónappal egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal meghosszabbíthatja.
Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a szerződés hatálya kiterjed a földgáz ágazat 2022. évi
és a villamos energia ágazat 2023. évi felhasználói elégedettségi felméréseinek elkészítésére és
kiértékelésére 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:
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: Felhasználói elégedettségi felmérés
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:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90489266
Postai cím: Alkotmány Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tarsadalomkutato.hu
Telefon: +36 202512566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912407241

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42900000
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: 1. projektkoordináció, piackutatási feladatok vezetése, koordinálása, kiértékelése; 2. elemzés, tanulmányírás
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: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17. II/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: polonyi.gabor@upcmail.hu
Telefon: +36 302302706
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 63600000 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: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17. II/6.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241
Hivatalos név: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65389980
Postai cím: Ráday utca 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12669789243
Hivatalos név: Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72816426
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868032241
Hivatalos név: Teleszkóp Üzleti Tanácsadó és Piackutató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91438092
Postai cím: Szanatórium Köz 6
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12696958213
Hivatalos név: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90489266
Postai cím: Alkotmány Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912407241
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:
2019/05/29 (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:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (17083/2019)
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: Konferenciaterem kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000850142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A most könyvtárként működő helyiséget egy közel 160 m2-es előadóteremmé szeretnék átépíttetni, mely
egy mobil fal segítségével 2 további kisebb teremmé alakítható. A könyvtár közepén most egy süllyeszték
található, így egy szintre kell hozni a padlószerkezetet. A könyvtárhoz tartozik egy könyvraktár, ami szintén
átalakításra kerül és egy kisebb (60 m2) terem létesül.
A termeket, tereket gépi szellőztetéssel kell ellátni. A gépészeti berendezések az álmennyezetben kerülnek
elhelyezésre és az elektromos kábelek is itt futnak végig, ennek figyelembevételével lett kialakítva az
álmennyezeti sík. A jelenlegi vb. födém alatt vízszintes térrekesztés található, mely födémpallókról,
betonacélokkal függesztett, hálóval megvasalt 4-5 cm vastagságú, felette gépészeti búvótér található.
A megrendelő ragaszkodik a megtartásához. Nem tartószerkezet! Ehhez csak elektromos vezetékezés
rögzíthető, minden más, nagyobb súlyt, terhelést jelentő szerkezetet ezen keresztül a vb. födémhez kell
rögzíteni!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 132858873 (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: Konferenciaterem kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ
6720 Szeged,Temesvári krt. 62
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A most könyvtárként működő helyiséget egy közel 160 m2-es előadóteremmé szeretnék átépíttetni, mely
egy mobil fal segítségével 2 további kisebb teremmé alakítható. A könyvtár közepén most egy süllyeszték
található, így egy szintre kell hozni a padlószerkezetet. A könyvtárhoz tartozik egy könyvraktár, ami szintén
átalakításra kerül és egy kisebb (60 m2) terem létesül.

A termeket, tereket gépi szellőztetéssel kell ellátni. A gépészeti berendezések az álmennyezetben kerülnek
elhelyezésre és az elektromos kábelek is itt futnak végig, ennek figyelembevételével lett kialakítva az
álmennyezeti sík. A jelenlegi vb. födém alatt vízszintes térrekesztés található, mely födémpallókról,
betonacélokkal függesztett, hálóval megvasalt 4-5 cm vastagságú, felette gépészeti búvótér található.
A megrendelő ragaszkodik a megtartásához. Nem tartószerkezet! Ehhez csak elektromos vezetékezés
rögzíthető, minden más, nagyobb súlyt, terhelést jelentő szerkezetet ezen keresztül a vb. födémhez kell
rögzíteni!
(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 24 hó + ……. hó (min. 0 hó max. 12 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó ajánlati ár HUF Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Konferenciaterem 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:
2019/08/31 (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: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: dudasszi@bodrogibau.hu
Telefon: +36 304667232
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62222133
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 136605744
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132858873
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: építési törmelék
elszállítása, ártalmatlanítása, Parthos mobil fal és ajtó szerelési díja, festési munkák díja, modul
szőnyeg lerakásí díja, elektromos szerelési munkák díja, gépészeti szerelési munkák díja
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: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206
Hivatalos név: Sziki-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25284210
Postai cím: Kálvária Sugárút 98.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14101094206
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:
2019/06/28 (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:
Az Összegezés megküldésének nepja: 2019.08.09.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Makó Város Önkormányzata (16623/2019)
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: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.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: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008 kivitelezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000934992019
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 beszerzés tárgya a TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008 projekt keretében egyéb kivitelezési feladatok
megvalósítása. A projekt keretében megvalósítandó főbb feladatok az alábbiak:
1. rész: Játszótér építése interaktív elemekkel.
2. rész: Labirintus építése triskell motívumokkal.
3. rész: Szökőkút és stációk építése információs táblákkal.
1. rész: Játszótér építése interaktív elemekkel.
A Makó, Búza u. 1.sz alatt megvalósuló játszótéren a térkővel burkolt felületek mellett (183 m2) Makovecz
tematikájú játszóelemek kerülnek telepítésre (mindösszesen 15db). 1 db ivókút is a terv része. Az elemek:
dombcsúszda, 3 tornyos mászóvár, hinták, homokozó. 5 db korhadt fa kerül kivágásra, 1 db új kerül
telepítésre, továbbá 10db cserje, 220m2 gyepesítés. Kerti bútorok: pad: 9db, hulladékedény: 7db.
A munkálatokat követően gyepesítés szükséges. A gyepesítésre kijelölt területeken a meglévő talajréteget
fel kell rotálni, a talaj 0,014t/m2 komposzttal javítandó. A gyepesítés előtt a felszín hengerezését,
tömörítését, finom tereprendezését el kell végezni. A fűmag vetése (4 dkg/m2) történhet gépi úton, vagy
kézi szórással. A kézi magvetést követően a fűmagot be kell dolgozni a talajba. A telepítésre áprilisban vagy
szeptemberben kerüljön sor. A fűmagkeverék legalább 4-5 komponensből álljon: Festuca vaginata 30%, Poa
pratensis ssp. Angustifolia 30%, Festuca rubra ssp. Genuina 15%, Lolium perenne 5%, Cynodon dactilon
20%. Kelesztő öntözés: 10-15 mm.
Faültetés: A területen csakis előnevelt, minimum kétszer iskolázott (2xi), lombos fa ültethető el. A faültetés
1x1x1m-es ültetőgödörbe történhet. Minden elültetendő fát 3 karóval ellátva szükséges rögzíteni. Az
ültetés optimális ideje a tavasz vagy az ősz. A telepítendő növények minősége minden esetben I. osztályú
legyen. A növényanyag feleljen meg az MSZ-20210/1,-5-82, MSZ-12170-86, MSZ 20208-1-8-1975-1982,
MSZ-12172-86. szabványok vonatkozó előírásainak.
2. rész: Labirintus építése triskell motívumokkal.
A építési területen egy triskell jel kialakítása alaprajzi értelemben. A 60cm, illetve 80cm széles egymásba
fűződő sávok gyalogutakat és kiemelt növényágyásokat jelölnek ki, tereprendezés 454m3. . A tervezett
növény a Hypericum x moserianum -francia orbáncfű. A kiemelt növényágyakra telepített Lonicera nitida
Maigrün - mirtuszlonc, 80cm-ként telepítendő, mindösszesen 650db. A növényágyak beton „papucsba”
ágyazott fagyálló csengő hangú bontott, Dél-Alföldi tégla, fagyálló habarcsba rakva, felső elemsor 5%os ferde síkkal épül 36m3 mennyiségben. A tégla külső felülete impregnáló felületképzést kap. A kiemelt
területre ültetőközeg-talajkeverék kerül. A labirintus meghatározott pontjain 36db információs tábla
kerül elhelyezésre, melyek a kiemelt ágyásban kapnak helyet, beton papucsba ágyazott korrózióálló
acélszerkezetként, 5*5cm-es zártszelvény lábakon. A tartalmat megvilágító kültéri díszvilágítás a
közvilágítással együtt vezérelt. A falazott szerkezetbe, a gyalogutat megvilágítva 72db, váltósoros
díszvilágítás kerül elhelyezésre.
3. rész: Szökőkút és stációk építése információs táblákkal.
Szökőkút és stációk: Igazgyöngyök útjára asszociáló köztéri szökőkút megépítése, kerámia jellegű
képzőművészeti alkotás, 95/15/210cm méret. A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott
rendszerben és fugaszélességekkel, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket
szükség esetén gépi vágóeszközzel kell méretre vágni. A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni
besöpréssel, majd a végén kézi vibrohengeres vibrálással. A felesleges homokot a felületről el kell távolítani.
A szegélyalapok kivitelezésénél előírás hiányában- a következő minimális méreteket kell betartani:
vastagság a szegélykő alatt: 10 cm, szélesség a külső oldalon: 10 cm.

A részletes műszaki információkat, paramétereket mindhárom rész tekintetében a műszaki leírás
tartalmazza.
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: 1. - Játszótér építése interaktív elemekkel
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: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz: 8078.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Makó, Búza u. 1.sz alatt megvalósuló játszótéren a térkővel burkolt felületek mellett (183m2) Makovecz
tematikájú játszóelemek kerülnek telepítésre (mindösszesen 15db). 1 db ivókút is a terv része. Az elemek:
dombcsúszda, 3 tornyos mászóvár, hinták, homokozó. 5 db korhadt fa kerül kivágásra, 1 db új kerül
telepítésre, továbbá 10db cserje, 220m2 gyepesítés. Kerti bútorok: pad: 9db, hulladékedény: 7db.
Gyepesítés: A munkálatokat követően gyepesítés szükséges,. A gyepesítésre kijelölt területeken a meglévő
talajréteget fel kell rotálni, a talaj 0,014t/m2 komposzttal javítandó. A gyepesítés előtt a felszín hengerezését,
tömörítését, finom tereprendezését el kell végezni. A fűmag vetése (4 dkg/m2) történhet gépi úton, vagy
kézi szórással. A kézi magvetést követően a fűmagot be kell dolgozni a talajba. A telepítésre áprilisban vagy
szeptemberben kerüljön sor. A fűmagkeverék legalább 4-5 komponensből álljon: Festuca vaginata 30%, Poa
pratensis ssp. Angustifolia 30%, Festuca rubra ssp. Genuina 15%, Lolium perenne 5%, Cynodon dactilon
20%. Kelesztő öntözés: 10-15 mm.
Faültetés: A területen csakis előnevelt, minimum kétszer iskolázott (2xi), lombos fa ültethető el. A faültetés
1x1x1m-es ültetőgödörbe történhet. Minden elültetendő fát 3 karóval ellátva szükséges rögzíteni. Az
ültetés optimális ideje a tavasz vagy az ősz. A telepítendő növények minősége minden esetben I. osztályú
legyen. A növényanyag feleljen meg az MSZ-20210/1,-5-82, MSZ-12170-86, MSZ 20208-1-8-1975-1982,
MSZ-12172-86. szabványok vonatkozó előírásainak.
Burkolatok: A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott rendszerben és
fugaszélességekkel, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket szükség esetén
gépi vágóeszközzel kell méretre vágni. A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni besöpréssel, majd a
végén kézi vibrohengeres vibrálással. A felesleges homokot a felületről el kell távolítani. A szegélyalapok
kivitelezésénél a következő minimális méreteket kell betartani: vastagság a szegélykő alatt: 10 cm,
szélesség a külső oldalon: 10 cm.
A részletes műszaki információkat, paramétereket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/1. pontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt
szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 3. Jótállás a kötelező 36 hónapot meghaladóan (0-24 hónap) 10
3 4. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár össz. tartalékkeret nélkül(Ft) Súlyszám - 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1. szakember többlettapasztalata)
egyenes arányosítás, 3. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás, 4. résszempont: közvetlen
pontkiosztás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2.
és 3. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe.
II.2.1)
Elnevezés: 2. - Labirintus építése triskell motívumokkal
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: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz.: 473/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési területen egy triskell jel kialakítása alaprajzi értelemben. A 60cm, illetve 80cm széles egymásba
fűződő sávok gyalogutakat és kiemelt növényágyásokat jelölnek ki, tereprendezés 454m3. A tervezett
növény a Hypericum x moserianum -francia orbáncfű. A kiemelt növényágyakra telepített Lonicera nitida
Maigrün - mirtuszlonc, 80cm-ként telepítendő, mindösszesen 650db. A növényágyak beton „papucsba”
ágyazott fagyálló csengő hangú bontott, Dél-Alföldi tégla, fagyálló habarcsba rakva, felső elemsor 5%os ferde síkkal épül 36m3 mennyiségben. A tégla külső felülete impregnáló felületképzést kap. A kiemelt
területre ültetőközeg-talajkeverék kerül. A labirintus meghatározott pontjain 36db információs tábla
kerül elhelyezésre, melyek a kiemelt ágyásban kapnak helyet, beton papucsba ágyazott korrózióálló
acélszerkezetként, 5*5cm-es zártszelvény lábakon. A tartalmat megvilágító kültéri díszvilágítás a
közvilágítással együtt vezérelt. A falazott szerkezetbe, a gyalogutat megvilágítva 72db, váltósoros
díszvilágítás kerül elhelyezésre.
A részletes műszaki információkat, paramétereket a műszaki 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 2. M/1. pontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt
szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 3. Jótállás (kötelező 36 hónapot meghaladóan vállalt) időtartama (0-24 hónap) 10
3 4. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár össz. tartalékkeret nélkül(Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1. szakember többlettapasztalata)
egyenes arányosítás, 3. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás, 4. résszempont: közvetlen
pontkiosztás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2.
és 3. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe.
II.2.1)
Elnevezés: 3. - Szökőkút és stációk építése információs táblá
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: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz: 5551, 557, 957, 1320, 5361, 7862, 7208,
7613/5, 5866/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Igazgyöngyök útjára asszociáló köztéri szökőkút megépítése, kerámia jellegű képzőművészeti alkotás,
95/15/210cm méret. A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott rendszerben és
fugaszélességekkel, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket szükség esetén
gépi vágóeszközzel kell méretre vágni. A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni besöpréssel, majd a
végén kézi vibrohengeres vibrálással. A felesleges homokot a felületről el kell távolítani. A szegélyalapok
kivitelezésénél előírás hiányában- a következő minimális méreteket kell betartani: vastagság a szegélykő
alatt: 10 cm; szélesség a külső oldalon: 10 cm.
ALKALMAZOTT ANYAGOK MŰSZAKI JELLEMZŐI
A. ALAPOZÁS
• ÁGYAZAT
Az alapozás helyén kiszedett humuszréteg alatt a síkba hozott altalajt 95%-ra tömöríteni szükséges. A 15cm
vastagságú mosott d=32-64mm kavicsréteg terítése és tömörítése után szükség esetén zsaluzás, majd az
oszlopot fogadó acél armatúra elhelyezése, majd az oszlop pozícióba állítása, legvégül betonozás történik.
• CSÖMÖSZÖLT BETON
Legalább C30/37 szilárdságú XC4 környezeti kitéti osztályú monolit csömöszölt beton földzsalu, vagy laza
talaj esetén építőlemez zsalu közé helyszínen öntve, rendezett terepszinttől min. 80 cm mélységű alsó
síkkal.
• ACÉL ARMATÚRA
Legalább B500 minőségű d=10mm-es betonacél armatúra az alaptest(zsalu) síkjaitól 5cm-re eltartva
(betontakarás).
B. FELMENŐ SZERKEZET
• ACÉL ZSALUZAT
Többször felhasználható, alaktartó acél zsaluzat készítése, mely egyaránt alkalmas a jobb és baloldali
oszlopok kiöntéséhez. A zsaluzat belső felületén hegesztési, vagy egyéb hibák nem megengedhetőek.
Zsaluzatleválasztó olaj alkalmazása szükséges.
• SZÁLERŐSÍTETT FAGYÁLLÓ LÁTSZÓBETON
Üzemben előregyártott, SB4 minőségű látszóbeton felület képzése, fehér cement (pl: Holcim, vagy CRH)
használatával, OH0-4 homok adalékanyaggal PE szálerősítéssel.
• ACÉL ARMATÚRA
Legalább B500 minőségű d=8mm-es betonacél armatúra az oszlop felületétől 5cm betontakarással, alaptesti
armatúrához hegesztett kapcsolattal rögzítve.
C. RÖGZÍTŐ SZERKEZET
• FIX ACÉL FÜL
Rozsdamentes acél rögzítőfül, a beton tartóoszlop acél magjához hegesztett rögzítéssel kapcsolva.
• RÖGZÍTÉS MÓDJA
Az információs tábla és rögzítő fül kapcsolata csavarozott kapcsolat, mely speciális lopásbiztos csavar fejjel
kerüljön kialakításra.
D. TÁBLA
• KOMPOZIT VANDÁLBIZTOS TÁBLA
Cementkötésű szálerősített speciális homlokzatburkoló lemez. (pl EQUITONE pictura) Gravírozott/öntött
felületképzéssel, UV védő és anti-graffiti bevonattal.
• FELIRATOZÁS
A táblán megjelentő gravírozott feliraton túl a helyszíni információkat tartalmazó felületre kültéri, UV és
időjárásálló, vandálbiztos fóliázott felületen megjelenő információk találhatóak mellékelt részletterv szerinti
kivitelben.

Touch-infó tábla 7db:
Jelen tervezett köztéri építmény funkciója szerint információs tábla, mely 95/15/210 cm befoglaló méretekkel
rendelkezik.
Részletes műszaki információk a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/1. pontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt
szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 3. Jótállás (kötelező 36 hónapot meghaladóan vállalt) időtartama (0-24 hónap) 10
3 4. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár össz. tartalékkeret nélkül(Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1. szakember többlettapasztalata)
egyenes arányosítás, 3. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás, 4. résszempont: közvetlen
pontkiosztás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2.
és 3. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe.
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: 1. - Játszótér építése interaktív elemekkel
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206
Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460
Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2. - Labirintus építése triskell motívumokkal
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206
Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460

Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 3. - Szökőkút és stációk építése információs táblá
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206
Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460
Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206
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:
2019/07/23 (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:
2019/08/29 (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

Nagycserkesz Község Önkormányzata (16624/2019)
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: Nagycserkesz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65321700
Postai cím: Petőfi 10.
Város: Nagycserkesz
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4445
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Józsefné
Telefon: +36 42715630
E-mail: nagycserkeszonk@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagycserkesz.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: Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000998662019
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:
Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése az alábbiak szerint:
1. rész: Iskola épület energetikai korszerűsítése
-A pályázat keretein belül az épület energetikai tulajdonságainak javítására kerül sor, amely
magában foglalja az épület homlokzatának felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését és a villamos
energiafelhasználás mérséklését megújuló energia felhasználásával.
-Az épület homlokzatának felújítása magában foglalja a teljes felület hőszigetelését, a homlokzati nyílászáró
szerkezetek cseréjét fokozott légzárású műanyag nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödém utólagos
szigetelését.
-A fűtési rendszer korszerűsítésének keretein belül új hőszivattyús fűtési rendszer kerül kialakításra.
- Az elektromos energia felhasználásának mérséklése érdekében 22 kW napelemes rendszer kerül
kialakításra.
-A pályázat keretein belül az épület akadálymentesítésére is sor kerül a sajátos nevelési igényű tanulók
fogadásának érdekében.
2. rész: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése
-A pályázat keretein belül az épület energetikai tulajdonságainak javítására kerül sor, amely
magában foglalja az épület homlokzatának felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését és a villamos
energiafelhasználás mérséklését megújuló energia felhasználásával.
-Az épület homlokzatának felújítása magában foglalja a teljes felület hőszigetelését, a homlokzati nyílászáró
szerkezetek cseréjét fokozott légzárású műanyag nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödém utólagos
szigetelését.
-A fűtési rendszer korszerűsítésének keretein belül új fűtési rendszer kerül kialakításra. A régi elavult
vegyestüzelésű kazán helyett beépítésre kerül egy jobb hatásfokkal rendelkező kondenzációs gázkazán.
- Az elektromos energia felhasználásának mérséklése érdekében 7 kW napelemes rendszer kerül
kialakításra.
-A pályázat keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítésére is sor kerül a zavartalan
ügyfélfogadás érdekében.
3. rész: Támogatói Szolgálat energetikai korszerűsítése
-A pályázat keretein belül az épület energetikai tulajdonságainak javítására kerül sor, amely
magában foglalja az épület homlokzatának felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését és a villamos
energiafelhasználás mérséklését megújuló energia felhasználásával.
-Az épület homlokzatának felújítása magában foglalja a teljes felület hőszigetelését, a homlokzati nyílászáró
szerkezetek cseréjét fokozott légzárású műanyag nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödém utólagos
szigetelését.
-A fűtési rendszer korszerűsítésének keretein belül új fűtési rendszer kerül kialakításra. A régi elavult
gázkazán helyett beépítésre kerül egy jobb hatásfokkal rendelkező kondenzációs gázkazán. Ezen felül a
fűtőtestek elavult szelepei korszerű termosztatikus szelepekre történő cseréje valósul meg.
- Az elektromos energia felhasználásának mérséklése érdekében 2 kW napelemes rendszer kerül
kialakításra.
-A pályázat keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítésére is sor kerül a zavartalan
ügyintézés érdekében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 113764875 (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: Iskola épület energetikai korszerűsítése
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: HU323 A teljesítés helye: 4445 Nagycserkesz, Iskola u. 21., hrsz.: 55
NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Iskola épület energetikai korszerűsítése
-A pályázat keretein belül az épület energetikai tulajdonságainak javítására kerül sor, amely
magában foglalja az épület homlokzatának felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését és a villamos
energiafelhasználás mérséklését megújuló energia felhasználásával.
-Az épület homlokzatának felújítása magában foglalja a teljes felület hőszigetelését, a homlokzati nyílászáró
szerkezetek cseréjét fokozott légzárású műanyag nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödém utólagos
szigetelését.
-A fűtési rendszer korszerűsítésének keretein belül új hőszivattyús fűtési rendszer kerül kialakításra.
- Az elektromos energia felhasználásának mérséklése érdekében 22 kW napelemes rendszer kerül
kialakításra.
-A pályázat keretein belül az épület akadálymentesítésére is sor kerül a sajátos nevelési igényű tanulók
fogadásának érdekében.
(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 teljesítésben résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési
munkában szerzett szakmai tapasztalata(db) (min. 0- max 5 db) 10
2 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0
hónap - max. 24 hónap) 10
3 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (db) (min. 0 max 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése

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: HU323 A teljesítés helye: 4445 Nagycserkesz, Petőfi u. 10., hrsz.: 6
NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése
-A pályázat keretein belül az épület energetikai tulajdonságainak javítására kerül sor, amely
magában foglalja az épület homlokzatának felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését és a villamos
energiafelhasználás mérséklését megújuló energia felhasználásával.
-Az épület homlokzatának felújítása magában foglalja a teljes felület hőszigetelését, a homlokzati nyílászáró
szerkezetek cseréjét fokozott légzárású műanyag nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödém utólagos
szigetelését.
-A fűtési rendszer korszerűsítésének keretein belül új fűtési rendszer kerül kialakításra. A régi elavult
vegyestüzelésű kazán helyett beépítésre kerül egy jobb hatásfokkal rendelkező kondenzációs gázkazán.
- Az elektromos energia felhasználásának mérséklése érdekében 7 kW napelemes rendszer kerül
kialakításra.
-A pályázat keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítésére is sor kerül a zavartalan
ügyfélfogadás érdekében.
(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 teljesítésben résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési
munkában szerzett szakmai tapasztalata(db) (min. 0- max 5 db) 10
2 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0
hónap - max. 24 hónap) 10
3 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (db) (min. 0 max. 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Támogatói Szolgálat energetikai korszerűsítése
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: HU323 A teljesítés helye: 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99., hrsz.: 17/3
NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Támogatói Szolgálat energetikai korszerűsítése
-A pályázat keretein belül az épület energetikai tulajdonságainak javítására kerül sor, amely
magában foglalja az épület homlokzatának felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését és a villamos
energiafelhasználás mérséklését megújuló energia felhasználásával.

-Az épület homlokzatának felújítása magában foglalja a teljes felület hőszigetelését, a homlokzati nyílászáró
szerkezetek cseréjét fokozott légzárású műanyag nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödém utólagos
szigetelését.
-A fűtési rendszer korszerűsítésének keretein belül új fűtési rendszer kerül kialakításra. A régi elavult
gázkazán helyett beépítésre kerül egy jobb hatásfokkal rendelkező kondenzációs gázkazán. Ezen felül a
fűtőtestek elavult szelepei korszerű termosztatikus szelepekre történő cseréje valósul meg.
- Az elektromos energia felhasználásának mérséklése érdekében 2 kW napelemes rendszer kerül
kialakításra.
-A pályázat keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítésére is sor kerül a zavartalan
ügyintézés érdekében.
(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 teljesítésben résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési
munkában szerzett szakmai tapasztalata(db) (min. 0- max 5 db) 10
2 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0
hónap - max. 24 hónap) 10
3 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (db) (min 0 max 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042
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: Iskola épület energetikai 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:
2019/08/28 (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: Gnl-Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33363767
Postai cím: Hajdú Utca 61
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gnlinvestkft@gmail.com
Telefon: +36 706741091
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26592280215
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: 79005479
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: Gnl-Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33363767
Postai cím: Hajdú Utca 61
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26592280215
Hivatalos név: Tisza-Út Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73829207
Postai cím: Tulipán Utca 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942004215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai 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:
2019/08/28 (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: Gnl-Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33363767
Postai cím: Hajdú Utca 61
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gnlinvestkft@gmail.com
Telefon: +36 706741091
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26592280215
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: 21659706
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: Gnl-Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33363767
Postai cím: Hajdú Utca 61
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26592280215
Hivatalos név: Tisza-Út Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73829207
Postai cím: Tulipán Utca 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942004215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Támogatói Szolgálat energetikai 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:
2019/08/28 (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: Gnl-Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33363767

Postai cím: Hajdú Utca 61
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gnlinvestkft@gmail.com
Telefon: +36 706741091
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26592280215
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: 13099690
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: Gnl-Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33363767
Postai cím: Hajdú Utca 61
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26592280215
Hivatalos név: Tisza-Út Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73829207
Postai cím: Tulipán Utca 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942004215
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:
2019/08/02 (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:
2019/09/03 (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

Nagyrécse Község Önkormányzata (16889/2019)
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: Nagyrécse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12783885
Postai cím: Kossuth Lajos Útca 48
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dombai Tibor
Telefon: +36 302374625
E-mail: dombai.tibor@kanizsaber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nagyrecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nagyrecse.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: Nagyrécse Tündérkert Óvoda és Konyha felújítása
Hivatkozási szám: EKR000864862019
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:
Közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett épületrész Nagyrécse település központjában a Haladás utca 4. sz. Hrsz.: 1/4 számú
ingatlanon elhelyezkedő középület déli szárnyának földszintjén található. Az épületben működik Nagyrécse
Község általános iskolája, valamint a tervezéssel érintett Nagyrécse Község Önkormányzatának konyhája.
A Konyhában az önkormányzat nevelési és szociális intézményei, valamint a falu idősebb lakosságának
számára készítenek ételeket. A tervezett átalakítás felújítás, korszerűsítést követően az épület rendeltetése
változatlan marad. Az átalakítás a kapcsolódó tervdokumen-tációnak megfelelően kerül megvalósításra.
Funkcionális leírás:
A földszinti részen működő konyharész kialakítása az építtetői igényeknek megfelelően került átalakításra.
A földszinti részen található külön bejáratú gondnoki lakás helyiségei átalakításra kerülnek, raktárhelyiségek
és a konyhához tartozó vizesblokk kerül kialakításra. Az alaprajzi elrendezés a kapcsolódó É01-es
tervlap szerint készül. A konyhai dolgozók (4fő női dolgozó) az átalakítást követően a konyhát és a hozzá
kapcsolódó helyiségeket a kialakításra kerülő 021 előtér; 018 raktár; 020 takarító szertároló; 019 mosdó; 016
előtér; 014 közlekedőn keresztül az épület földszinti középfőfalába kialakításra kerülő 110/205-ös nyíláson
keresztül érik el. A dolgozók jelenlegi 01-es alaprajzi jelű közlekedőre nyíló öltözője és wc-je megszüntetésre
kerül, helyettük konyhai hulladék tároló és raktár kerül kialakításra , melyben a jelenleg a közlekedő folyosón
található hűtők kerülnek elhelyezésre. Az átalakítást követően a közlekedő folyosó 150/205-ös ajtaján
keresztül a konyhai alapanyagok beszállítása (reggeli órákban) a megfőzött, nem helyben fogyasztott ételek
kiszállítása éthordó edényekben (déli órákban) és a keletkezett konyhai hulladék elszállítása (délutáni
órákban) fog történni időben elkülönítve. A kétfázisú fekete mosogató tálca a konyha főző teréből a meglévő
fehér mosogató leválasztásával kialakításra kerülő fekete mosogató helyiségben kerül elhelyezésre. Ebben
a helyiségben fog történni a főző edények tárolása is. A fehér mosogató a jelenleg meglévő helyén kisebb
alapterülten kerül kialakításra. A fehér mosogató és a főzőkonyha közötti átjárás a válaszfalban újonnan
kialakításra kerülő 90/205-ös méretű falnyíláson keresztül valósul meg. A meglévő főzőkonyha alaprajzi
kialakítása változatlanul megmarad.
A konyharész felújítása, átalakítása során az alábbi munkálatok készülnek:
A felvételi alaprajzon 02.es alaprajzi jellel szereplő WC megszüntetésre kerül.
A 04. es Mosdó-öltöző zuhanyzója elbontásra kerül. Kialakításra kerül az átalakítási alaprajzon 02-es
alaprajzi jellel egy hulladéktároló, amiben vízvételi hely, fali kiöntő és padlóösszefolyó készül, valamint
04-es alaprajzi jellel kialakításra kerül egy raktár, amiben a jelenleg a folyosón elhelyezett hűtők kapnak
helyet. A 06-os alaprajzi jelű húselőkészítő átalakításra kerül, kialakításra kerül egy folyosó, ami a tervezett
szociális résszel köti össze a konyharészt. Az átközlekedéshez a 38 cm vastagságú középfőfalban 110 cm
szélességű és 205 cm magasságú nyílás kerül kialakításra előre gyártott POROTHERM nyílásáthidalók
beépítésével. A felvételi alaprajzon 010-es jelű mosogató helyiség kettéválasztásra kerül. Kialakításra kerül
egy fekete mosogató a főzőedények mosogatására, valamint egy fehér mosogató az étkezőben használatos
tányérok poharak, evőeszközök mosogatására. A fehér mosogató főzőkonyha felől kerül megközelítésre. A
150/230-as méretű átadóablak kibontását követően a falazat nyílásszűkítése után 90/205-ös méretű falnyílás
kerül kialakításra. A felújítással érintett helyiségekben (részletesen lásd lentebb táblázatos formában)
valamennyi padló- és falburkolat bontásra és cserére kerül, a burkolatlan fali és mennyezeti felületeken új
falfestés készül. A gépészeti és villamos rendszer teljes átalakításra illetve cserére kerül.
A régi szolgálati lakás helyén raktár és vizesblokk kerül kialakításra az alaprajzi elrendezés szerint.
Kialakul egy új szélfogó (21.), raktár (18.), mosdó, WC (0.16, 0.17, 0.19, 0.20), közlekedő (0.14), valamint a
szoba helyén göngyöleg raktár kerül kialakításra (0.15). Az előtér és a konyha rész közt újonnan nyitandó

falnyíláson át történik a közlekedés a konyha és a szolgálati lakás átalakításával kialakításra kerülő
konyhához kapcsolódó helyiségek között.
Az épület (a 011-es alaprajzi jelű étkező) akadálymentes megközelítése jelenleg nem megoldott, ezért az
északi épületszárny parkoló felőli déli oldali bejárata akadálymentesen kerül kialakításra.
A meglévő zúzott kőterítéssel kialakított parkolóban 1db akadálymentes parkoló kerül kialakításra
5,50mx3,60m es méretben a kapcsolódó tervdokumentáció szerint. Az akadálymentes parkoló felülete
6 cm vastagságú térkő burkolattal készül. Az épület akadálymentes megközelítése is a parkoló részen
a tornatermi épületszárny bejáratánál kerül kialakításra, térkő burkolatú rámpával a kapcsolódó
tervdokumentáció szerint. A rámpa 5 %-os lejtéssel készül térkő burkolatú felületi kialakítással. A két oldalán
folyamatosan vezetett két soros kapaszkodó készül 70 illetve 95 cm magasságban az akadálymentesítési
előírások figyelembe vételével. Az újonnan kialakításra kerülő akadálymentes bejárat, rámpa miatt a
meglévő kerékpár tároló áthelyezésre kerül. A 49-es és 50-es alaprajzi jelű helyiségek átalakításra
kerülnek. A 48-as alaprajzi jelű előtérből nyílóan kialakításra kerül egy akadálymentes WC. A helyiség
szükséges belméretének kialakítása miatt a 49-es és 50-es helyiségek közti válaszfal bontásra kerül, majd új
pozícióban épül fel, a terv szerint. Az érintett két helyiség burkolata cserére kerül. Az akadálymentes wc-ben
a falfelületeken csempe burkolat készül 2,10 m magasságig, felette a fal és mennyezeti felületek festésre
kerülnek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39106204 (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: Nagyrécse Tündérkert Óvoda és Konyha 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: HU223 A teljesítés helye: 8756 Nagyrécse, Haladás utca 4. (1/4. Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) pont folytatása: Az akadálymentes bejárat és az étkező közti közlekedés útvonalába eső ajtók
és üvegezett portálok cserélendők, az újonnan beépítésre kerülő ajtók (fő szárnyai) 90 cm szabad
nyílásmérettel rendelkeznek.
A konyharész elektromos áram felhasználásának kiszolgálása érdekében 8db egyenként 265 W
teljesítményű napelemtáblából álló napelemes rendszer kerül kiépítésre fém tartószerkezeten, hálózati
inverterrel, szolár kábelszettel és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezéssel védőcsőben ill.
kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelemmel.
Az építéssel érintett helyiségek hasznos területe összesen: 209,82 m
Pénzügyminisztériumi támogatással megvalósuló munkafejezetek:
Építészet: Konyhai kiszolgáló helyiségek átalakításának szerkezetépítési- és befejező építőmesteri munkái,
épületgépészeti és épületvillamossági szerelések építőmesteri helyreállító munkái.
Épületgépészet: Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek átalakításához-felújításához kapcsolódó komplett
épületgépészeti - víz- és csatorna, fűtés, gáz, szellőzés szerelési – munkák.
Épületvillamosság: Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek átalakításához-felújításához kapcsolódó komplett
épületvillamossági munkák.
Vidékfejlesztési támogatással megvalósuló munkafejezetek:
Új konyha helyiség + étkező "a" ponthoz: Főzőkonyha helyiség átalakításának szerkezetépítési munkái,
hidegburkolatok részleges cseréje, szükséges festés javítások

Raktár, hűtőkamra "b" ponthoz: Raktár-hűtő- és húselőkészítő helyiségek kialakításához kapcsolódó
szerkezetépítési- és befejező építőmesteri munkák
Étkező helyiség "g" ponthoz: Diákétkező helyiség festési munkái
Akadálymentesítés "k" ponthoz: Akadálymentes rámpa és parkoló komplett kialakítása, szertár- és
akadálymentes WC helyiségek kialakításához kapcsolódó szerkezetépítési- és befejező építőmesteri, ill.
épületgépészeti munkák
Megújuló energia: 1 KVA fotovoltaikus napelemes rendszer kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmas-sági
feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt meghaladó
érték esetén egyaránt max. pont) 20
2 Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)
(hónapban) (12 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 és PM: 410422
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c)]. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10
pont. Értékelési módszer: 1. ért. szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás; 2-3. ért. szempont (szakember
szakmai többlettapasztalata; jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül): egyenes arányosítás.
Értékelési módszerek a KD-ben kerülnek részletesen ismertetésre.
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: Nagyrécse Tündérkert Óvoda és Konyha 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:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kanizsa BAU Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18668636
Postai cím: Hunyadi Utca 15
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: kanizsabau@gmail.com
Telefon: +36 302378590
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225722220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38555420
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39106204
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: Zádori László Ev.
(8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 43.) biztosítja a felelős műszaki vezetőt
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: Kanizsa BAU Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18668636
Postai cím: Hunyadi Utca 15
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225722220
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:
2019/07/23 (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:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Ópályi Község Önkormányzat (17255/2019)
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: Ópályi Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59839507
Postai cím: Szent II. János Pál pápa Tér 6.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bálint Albert
Telefon: +36 44407551
E-mail: jegyzo@opalyi.hu
Fax: +36 44407539
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opalyi.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)
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: Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000695462019
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:
Ópályi Jókai Mór Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése a következők szerint:
Megvalósítás helye: 4821 Ópályi, Kossuth utca 6.
- Megvalósítás helye: 4821 Ópályi, Kálvin János tér 10. Ép. B. (Hrsz.: 559/B)
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: földszint: 1302,82 m2 ; emelet: 794,13 m2
- nyílászáró csere - Ablak: 166 db
- nyílászáró csere - Ajtó: 13 db
- homlokzati hőszigetelés: 1480 m2
- lábazati hőszigetelés: 114,2 m2
- födém hőszigetelése: 1367,21 m2
- magastető hőszigetelése: 481 m2
- akadálymentes Wc kialakítása: 1db
A tervezett beruházás során a homlokzati nyílászárók kibontásra kerülnek, helyettük korszerű - műanyag
tokszerkezetű ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. A homlokzaton 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő
táblák kerülnek ragasztásra - dűbelezésre. A lábazaton a 12 cm vastag ragasztott - dűbelezett XPS
szigetelés készítendő. A megnövekedett falvastagság-, valamint a nyílászárók cseréje okán az eredeti
horganyzott ablakpárkányok elbontásra kerülnek, helyettük új, 15 cm - el megnövelt ablakpárkányokhoz
igazított méretű színes műanyag bevonatú horganyzott ablakpárkányok kerülnek beépítésre. A zárófödémen
az energetikai számításoknak megfelelően 15 cm vastag üveggyapot szigetelés készül, a ferde síkokon
segédtartó szerkezetek alkalmazásával. Új funkcióként az akadálymentesen kialakítandó vizesblokk
telepítése jelentkezik. Beépítésre kerül 2 db 80kW kondenzációs falikazán és megvalósul a fűtési rendszer
rekonstrukciója.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140137635 (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: Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45315000-8
45321000-3
45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4821 Ópályi, Kálvin János tér 10. Ép. B. (Hrsz.: 559/B)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ópályi Jókai Mór Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése a következők szerint:
Megvalósítás helye: 4821 Ópályi, Kossuth utca 6.
- Megvalósítás helye: 4821 Ópályi, Kálvin János tér 10. Ép. B. (Hrsz.: 559/B)
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: földszint: 1302,82 m2 ; emelet: 794,13 m2
- nyílászáró csere - Ablak: 166 db
- nyílászáró csere - Ajtó: 13 db
- homlokzati hőszigetelés: 1480 m2
- lábazati hőszigetelés: 114,2 m2
- födém hőszigetelése: 1367,21 m2
- magastető hőszigetelése: 481 m2
- akadálymentes Wc kialakítása: 1db
A tervezett beruházás során a homlokzati nyílászárók kibontásra kerülnek, helyettük korszerű - műanyag
tokszerkezetű ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. A homlokzaton 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő
táblák kerülnek ragasztásra - dűbelezésre. A lábazaton a 12 cm vastag ragasztott - dűbelezett XPS
szigetelés készítendő. A megnövekedett falvastagság-, valamint a nyílászárók cseréje okán az eredeti
horganyzott ablakpárkányok elbontásra kerülnek, helyettük új, 15 cm - el megnövelt ablakpárkányokhoz
igazított méretű színes műanyag bevonatú horganyzott ablakpárkányok kerülnek beépítésre. A zárófödémen
az energetikai számításoknak megfelelően 15 cm vastag üveggyapot szigetelés készül, a ferde síkokon
segédtartó szerkezetek alkalmazásával. Új funkcióként az akadálymentesen kialakítandó vizesblokk
telepítése jelentkezik. Beépítésre kerül 2 db 80kW kondenzációs falikazán és megvalósul a fűtési rendszer
rekonstrukciója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása
ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál
korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező
kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált
papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00059
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése:
1. részszempont: fordított arányosítás

2., 3., 4., 5. és 6. részszempontok: pontozás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Általános Iskola energetikai 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:
2019/08/25 (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: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
E-mail: ge65kft@gmail.com
Telefon: +36 309785595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130871540
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140137635
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 szakipari
munkák; villanyszerelési szakipari 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: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215
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:
2019/06/12 (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:
2019/09/06 (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

Parád Nagyközségi Önkormányzat (17195/2019)
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: Parád Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62561275
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91.
Város: Parád
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3240
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varró Gyula
Telefon: +36 36544072
E-mail: parad@t-online.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)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac kialakítása Parád Nagyközségben
Hivatkozási szám: EKR001048362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2933 m2 nagyságú területen 1 db új építésű 157,97 m2 hasznos alapterületű piaccsarnok épület építése a
funkció kiszolgálásához szükséges vizesblokkal és zárt hulladéktárolóval.
Út-, parkoló építése aszfalt burkolatból 1113,20 m2-en, térburkolat, járda építése térköburkolatból: 308,70
m2-en.
Részletes mennyiségi- és méret kimutatás a műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50848278 (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: Piac kialakítása Parád Nagyközségben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45213142-0

További tárgyak:
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3240 Parád, Kossuth út 77., 223 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2933 m2 nagyságú területen 1 db új építésű 157,97 m2 hasznos alapterületű piaccsarnok épület építése a
funkció kiszolgálásához szükséges vizesblokkal és zárt hulladéktárolóval.
Út-, parkoló építése aszfalt burkolatból 1113,20 m2-en, térburkolat, járda építése térköburkolatból: 308,70
m2-en.
Részletes mennyiségi- és méret kimutatás a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata
(hónap) (0-60 hónap) 10

2 Teljeskörü többletjótállás idötartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fö, hátrányos helyzetü munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább
240 munkaórában (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00009
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: Piac kialakítása Parád Nagyközségben
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:
2019/08/27 (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: Deák Sándor
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37140100
Postai cím: Szabadság Út 23.
Város: Szentdomonkos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3259
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 305152662
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 62000710230
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: 50848278
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
ácsmunkák, bádogos munkák, bitumenes burkolatkészítés,villanyszerelés ,épületgépészet
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: MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83543753
Postai cím: Mátrai Utca 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13919001210
Hivatalos név: Deák Sándor
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37140100
Postai cím: Szabadság Út 23.
Város: Szentdomonkos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3259
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 62000710230
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:
2019/08/09 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (17158/2019)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.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: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007 projekt keretében a Keleti városrészi óvoda hirdi
tagóvodájának felújításának munkái II.
Hivatkozási szám: EKR000715162019
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 projekt leírása: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird Zengő u. 48. szám alatt
48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését,
akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
Óvoda felújítása:
A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
-építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 29 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 450 m2
lapostető hőszigetelése: 551 m2
-gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 30 db
-villamos:
lámpatest elhelyezése: 87 db
napelemes rendszer:4db 250W polikristályos napelemmodul lapostetőn
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész
(akadálymentes WC) területet is.
-1 db akadálymentes WC
-1 db akadálymentes parkoló
- megközelítés: 9 m hosszú rámpa kialakítása
- 1 akadálymentes vészjelző
-Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
-új előlépcső és rámpa: Leier zsalukő lábazatra támaszkodó monolit vasbeton lemez
-új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban: 23 db nyílásáthidaló
-Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és
villamos feladatokkal.
-belső festés: 1909 m2
-külső vakolási munkák: 520 m2
-válaszfal építés: 342 m2
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
-csapadékszigetelés lapostetőn: 500 m2
-Összes nettó hasznos alapterület: 465 m2
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
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, építési
engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan
költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Feltételes eljárás: A Kbt. 53. § (6) bek szerint Ajánlatkérő – amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő
által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja - jelen eljárásban foglalt
beruházás többletfinanszírozása érdekében támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet fog benyújtani
a VI.3.) 22) pontban megjelölt támogatási szerződés vonatkozásában. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást
nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő
feltételként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 121046361 (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: Hirdi óvoda fejlesztése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45262300-4
45262500-6
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45313100-5
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Hird, Zengő utca 48. Hrsz:48094
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird Zengő u. 48. szám alatt
48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését,
akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
Óvoda felújítása:
A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
-építészet:

homlokzati nyílászáró elhelyezése: 29 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 450 m2
lapostető hőszigetelése: 551 m2
-gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 30 db
-villamos:
lámpatest elhelyezése: 87 db
napelemes rendszer:4db 250W polikristályos napelemmodul lapostetőn
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész
(akadálymentes WC) területet is.
-1 db akadálymentes WC
-1 db akadálymentes parkoló
- megközelítés: 9 m hosszú rámpa kialakítása
- 1 akadálymentes vészjelző
-Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
-új előlépcső és rámpa: Leier zsalukő lábazatra támaszkodó monolit vasbeton lemez
-új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban: 23 db nyílásáthidaló
-Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és
villamos feladatokkal.
-belső festés: 1909 m2
-külső vakolási munkák: 520 m2
-válaszfal építés: 342 m2
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
-csapadékszigetelés lapostetőn: 500 m2
-Összes nettó hasznos alapterület: 465 m2
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
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, építési
engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan
költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
(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 jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3.) pont M.2.1/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm
keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hónap) 10
3 AF III.1.3.) pont M.2.2/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm
keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hónap) 5
4 AF III.1.3.) pont M.2.3/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm
keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.:
arányosítás, 2.: egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-4.
értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem kerül benyújtásra, vagy a szakembert egyéb módon
nem nevezi meg, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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: Hirdi óvoda fejlesztése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (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: 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
E-mail: info@kohaz.hu
Telefon: +36 72232130
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72232130
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202
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: 121046361
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: épületgépészetépületgépészeti szakterület felelős műszaki vezetése; építményvillamossági szakterület felelős
műszaki vezetése;
villanyszerelés
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: 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
Hivatalos név: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68489962
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202
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:
2019/06/06 (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:
2019/09/05 (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

PROSPERA Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (16812/2019)
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: PROSPERA Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46699316
Postai cím: Lehel Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böröcz András
Telefon: +36 703679158
E-mail: borocz.andras@prosperaeu.hu
Fax: +36 12888533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.prosperaeu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.prosperaeu.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lézersugaras vágógép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000238672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42610000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db lézersugaras vágógép
A gép alapvető jellemzői (minimális követelmények):
- Automata palettacserélő
- Automata fúvókacserélő minimum 16 férőhely és mindegyik különböző fúvóka tárolását képes biztosítani
- Szállítószalag X-irányba
- Automata lemeztábla felismerés
- Olajbefecskendezés vágáshoz
- Hűtővizes vágás
- Vonalkódolvasó a programok egyszerű behívásához
- Fogasléces meghajtás
- Későbbi automatika csatlakozási lehetőségének kiépítése
- Egy vágólencse stratégia
- Szénacél esetében minimum 25 mm-es maximális vastagság vágása
- Nemesacél esetében minimum 15 mm-es maximális vastagság vágása
- Sárgaréz esetében minimum 8 mm-es maximális vastagság vágása
- Minimum 140 m/perc szimultán tengelysebesség
- Minimum 0,05 mm ismétlési pontosság
A Vállalkozó feladata a gép használatának oktatása legfeljebb 3 fő részére, legfeljebb 8 óra időtartamban,
továbbá a gép szállítása és beüzemelése.
Ajánlat csak új gépre tehető.
A gép részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(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: Lézersugaras vágógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42610000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, HU-3360 Heves, Egri út 036/24 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db lézersugaras vágógép
A gép alapvető jellemzői (minimális követelmények):
- Automata palettacserélő
- Automata fúvókacserélő minimum 16 férőhely és mindegyik különböző fúvóka tárolását képes biztosítani
- Szállítószalag X-irányba
- Automata lemeztábla felismerés
- Olajbefecskendezés vágáshoz
- Hűtővizes vágás
- Vonalkódolvasó a programok egyszerű behívásához
- Fogasléces meghajtás
- Későbbi automatika csatlakozási lehetőségének kiépítése
- Egy vágólencse stratégia
- Szénacél esetében minimum 25 mm-es maximális vastagság vágása
- Nemesacél esetében minimum 15 mm-es maximális vastagság vágása
- Sárgaréz esetében minimum 8 mm-es maximális vastagság vágása
- Minimum 140 m/perc szimultán tengelysebesség
- Minimum 0,05 mm ismétlési pontosság
A Vállalkozó feladata a gép használatának oktatása 3 fő részére, 8 óra időtartamban, továbbá a gép
szállítása és beüzemelése.
Ajánlat csak új gépre tehető.
A gép részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok 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. Szimultán sebesség: (min. 140 m/min – max. 170 m/min) 6
2 2. Pozícionálási sebesség az X és az Y tengely esetében: (min. 100 m/min – max. 120 m/min) 6
3 3. Ismétlési pontosság: (min. 0,05 mm – max. 0,01 mm) 6
4 4. Rendelkezik oldal- és hátsóajtóval is a munkatér könnyebb megközelítése érdekében (igen/
nem) 6
5 5. Saját rezonátor fejlesztés (igen/nem) 6
6 6. Az Ajánlatkérő meglévő szoftverével (Dr. Abe Blank) a kezelés megoldott (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.8.-17-2017-00006
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: EKR000238672019 Rész száma: Elnevezés: Lézersugaras vágógép beszerzése
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 lefolytatása több hónapot vett igénybe. A
rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet ajánlatkérő pályázati támogatásból kívánta biztosítani. Az
ajánlatkérőnek időközben a pályázathoz lehívott előleget vissza kellett fizetnie. Ajánlatkérő eláll a projekt
megvalósításától, kezdeményezi a támogatási szerződés megszüntetését.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, mivel ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, 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: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71045146
Postai cím: Attila u. 73. Ipari Park
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26254199206
Hivatalos név: EPL-Tech Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38299933

Postai cím: Basa Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11808888207
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:
2019/03/26 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (16508/2019)
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: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13540423
Postai cím: Szent Imre Utca 14/C
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Györgyi
Telefon: +36 82502700
E-mail: PalfiGy@somogy.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: Fonyód OKK, Üdülő főépület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000462912019
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 kivitelezési munka két fő ütemből fog állni. Az első ütem a tavaszi, mely két fő részből áll össze, a tetőfólia
cseréjéből, valamint a földszinti 1-es, 2-es apartmanok felújításából.Korszerű, saját vizesblokkal rendelkező
lakóegységek, két, valamint négyszemélyes kialakítással. A második ütem a tetőtér teljes felújításából,
valamint a lépcsőház felújításából áll össze.
A főépület földszinti hasznos alapterülete: 164,19 m2, a felújított rész 75,65 m2, a tetőtér hasznos
alapterülete: 156,74 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47180776 (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: Fonyód OKK, Üdülő főépület 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: HU232 A teljesítés helye: 8640 Fonyód, Fürdő utca 5., 8254. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési munka két fő ütemből fog állni. Az első ütem a tavaszi, mely két fő részből áll össze, a tetőfólia
cseréjéből, valamint a földszinti 1-es, 2-es apartmanok felújításából.Korszerű, saját vizesblokkal rendelkező
lakóegységek, két, valamint négyszemélyes kialakítással. A második ütem a tetőtér teljes felújításából,
valamint a lépcsőház felújításából áll össze.
A főépület földszinti hasznos alapterülete: 164,19 m2, a felújított rész 75,65 m2, a tetőtér hasznos
alapterülete: 156,74 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 24 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap) 10

2 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember jogosultsága
megszerzéséhez előírt tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48
hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Fonyód OKK, Üdülő főépület 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:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gazdasági szereplő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89419584
Postai cím: HEGYI ÚT 2.
Város: ORCI
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
E-mail: arowikft@t-online.hu
Telefon: +36 307735541
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14514238214
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: 47180776
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: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77225922
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214
Hivatalos név: Gazdasági szereplő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89419584
Postai cím: HEGYI ÚT 2.
Város: ORCI
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14514238214
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:
2019/05/17 (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:
2019/08/29 (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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (16959/2019)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58671184
Postai cím: Hősök Tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
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 hatáskörű területi államigazgatási szerv
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: SzSzBMKH - 4 db terepjáró gépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000511302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó 4 db
terepjáró gépjármű beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12946864 (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: SzSzBMKH - 4 db terepjáró gépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400
Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó 4 db
terepjáró gépjármű beszerzése”az az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő 4 db új terepjáró gépjárművet kíván beszerezni az alábbi paraméterekkel: 4 db, legalább 3 ajtós
terepjáró, legalább 60 kW teljesítményű benzin üzemű motorral. Összkerék meghajtású, gázlómélység
minimum 480 mm, hasmagasság minimum 210 mm, terep szögek: első legalább 37 fok, hátsó legalább
30 fok. Klíma berendezéssel, rádióval, telefon kihangosítóval, kartervédővel, teljes értékű pótkerékkel,
a karosszéria hivatali használatnak megfelelő színben (fehér VAGY fekete VAGY szürke VAGY egyéb
alapszín; színfelár nélkül; a 4 db terepjárónak színben egyformának/azonosnak kell lenni), elől elektromos
ablakemelővel, belülről állítható külső tükrökkel, kerékjárati dobbetét garnitúrával, nagy peremes
gumiszőnyeg garnitúrával.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes költséget, ami a gépjárművek forgalomba helyezéséhez
szükséges.
Ajánlatkérő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében személyes illetékmentességben
részesül.

A gépkocsikra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítást Ajánlatkérő köti meg, és annak díja Ajánlatkérőt
terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Manuálisan kapcsolható differenciálzár (Igen/Nem) 10
2 Manuálisan kapcsolható felező (Igen/Nem) 10
3 A gépjármű kombinált tüzelőanyag fogyasztása, WLTP szerint (l/100 km) 5
4 A gépjármű vegyes CO2 kibocsátása, WLTP szerint (g/km) 5
5 A gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (g/km) 5
6 A gépjármű nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (g/km) 5
7 A gépjármű részecske (PM) kibocsátása (g/km) 5
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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09154 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

10682 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
11274 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
12240 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SzSzBMKH - 4 db terepjáró gépjármű 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:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyírvoll Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87499287
Postai cím: Tiszavasvári Út 54.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gvalent@ladavalent.hu
Telefon: +36 305250986
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23881354215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13387680
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12946864
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: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244
Hivatalos név: Nyírvoll Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87499287
Postai cím: Tiszavasvári Út 54.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23881354215
Hivatalos név: SÓSTÓ Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61859131
Postai cím: Bocskai Utca 9. I/1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14251436215

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:
Az ajánlatok bírálata csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő esetében
került elvégzésre. A
következő ajánlat bírálatára nem került sor: Ajánlattevő neve: SÓSTÓ Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság Székhelye:
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 9. I./1. Adószám: 14251436-2-15 Az ajánlat értékelési szempontok szerinti
tartalmi elemei: Ajánlati ár (
nettó HUF): 20.400.000,- Manuálisan kapcsolható differenciálzár (Igen/Nem): igen Manuálisan kapcsolható
felező (Igen/Nem): igen A
gépjármú kombinált tüzelőanyag fogyasztása, WLTP szerint (l/100 km): 10 A gépjármú vegyes C02
kibocsátása, WLTP szerint (g/km):
233 A gépjármú nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (g/km): 3,8 A gépjármú nem-metán szénhidrogének
(NMHC) kibocsátása (g/km):
1,1 A gépjármú részecske (PM) kibocsátása (g/km): 1
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Tolcsva Község Önkormányzata (17326/2019)
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: Tolcsva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64019422
Postai cím: Szabadság Tér 16
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoma Ernő
Telefon: +36 47384217
E-mail: tolcsva@phivtolcsva.hu
Fax: +36 47384255
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolcsva.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: Piactér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000874942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épület rendeltetése: Termelői piac, a kistermelők által megtermelt élelmiszer árusítására – kb. 15-20
árus és kb. 50 fő szabadtéri kiszolgálására szolgál. A kivitelezés két ütemben történik. Jelenlegi kivitelezési
feladat a munkák első ütemére vonatkoznak.
Meglévő utcai épületrész: udvari terasz kiegészítése és korlát, feljáró lépcső, korláttal, külső kiegészítő
falazások és pillérek, nyílászáró áthelyezés a szükséges helyeken, külső vakolás az új falszakaszoknál,
vakolatjavítás és a falfelületek festése, külső padló burkolatok, belső födémáttörés pótlása, belső
burkolatok javítása, kiegészítése, központi fűtés a meglévő radiátorokkal, gépészet cseréje illetve javítása a
működéshez szükséges mértékben, új elektromos szerelés, padlásfödém hőszigetelése, ereszdeszkázás.
Meglévő udvari épületrész: sérült falszakaszok cseréje, fafödém és tetőszerkezet cseréje, új gáz
fűtőkészülék.
Udvari új épületrész: pillérek 40x40 cm előregyártott zsaluelemből, szomszéd felőli fal téglából.
Udvari burkolat: a térkő burkolat egy részének elkészítése, járdaszegéllyel keretezve.
Telek adatok
Telek HRSZ.: 330
Telek alapterület: 2344 m2
Építési előírások
Építési övezet: VT-1 településkpi. vegyes terület, illeszkedés szabálya
Beépítettség legnagyobb mértéke max.: 35%
Maximális építménymagasság: 4,5 m
Beépítés módja: kialakult
Legkisebb zöldfelület: 40%
Az új fedett-nyitott árusítóhely épületrész hagyományos építőanyagokból lesz kialakítva, kibetonozottvasalt kisméretű téglapilléreken nyugvó, állószékes látszó fa fedélszékkel, hagyományos ácsszerkezettel,
egyenes vágású sík kerámiacserép fedéssel, bevonatos alulemez bádogos szerkezetekkel. A meglévő utcai
épületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, belül a tartószerkezetek
kiegészülnek, illetve új acél, illetve monolit vb. áthidalások, monolit vb. külső lépcső, illetve a teraszhoz
födémszakaszok készülnek. A főépület tömege egy kis hajlású tetővel fedett terasszal bővül, melyet egy
új terméskő pillér tart. A meglévő melléképületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, új fa
szerkezetű födém és tetőszerkezet készül, helyenként falbontásokkal. A külső terek egységes fagyálló beton
térburkolatot kapnak. Az egyéb területeken, illetve burkolt felületeken fásítás, illetve parkosítás készül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52209008 (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: Piactér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3934 Tolcsva, Szabadság tér 3., hrsz. 330.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület rendeltetése: Termelői piac, a kistermelők által megtermelt élelmiszer árusítására – kb. 15-20
árus és kb. 50 fő szabadtéri kiszolgálására szolgál. A kivitelezés két ütemben történik. Jelenlegi kivitelezési
feladat a munkák első ütemére vonatkoznak.
Meglévő utcai épületrész: udvari terasz kiegészítése és korlát, feljáró lépcső, korláttal, külső kiegészítő
falazások és pillérek, nyílászáró áthelyezés a szükséges helyeken, külső vakolás az új falszakaszoknál,
vakolatjavítás és a falfelületek festése, külső padló burkolatok, belső födémáttörés pótlása, belső
burkolatok javítása, kiegészítése, központi fűtés a meglévő radiátorokkal, gépészet cseréje illetve javítása a
működéshez szükséges mértékben, új elektromos szerelés, padlásfödém hőszigetelése, ereszdeszkázás.
Meglévő udvari épületrész: sérült falszakaszok cseréje, fafödém és tetőszerkezet cseréje, új gáz
fűtőkészülék.
Udvari új épületrész: pillérek 40x40 cm előregyártott zsaluelemből, szomszéd felőli fal téglából.
Udvari burkolat: a térkő burkolat egy részének elkészítése, járdaszegéllyel keretezve.
Telek adatok
Telek HRSZ.: 330
Telek alapterület: 2344 m2
Építési előírások
Építési övezet: VT-1 településkpi. vegyes terület, illeszkedés szabálya
Beépítettség legnagyobb mértéke max.: 35%
Maximális építménymagasság: 4,5 m
Beépítés módja: kialakult
Legkisebb zöldfelület: 40%
Az új fedett-nyitott árusítóhely épületrész hagyományos építőanyagokból lesz kialakítva, kibetonozottvasalt kisméretű téglapilléreken nyugvó, állószékes látszó fa fedélszékkel, hagyományos ácsszerkezettel,
egyenes vágású sík kerámiacserép fedéssel, bevonatos alulemez bádogos szerkezetekkel. A meglévő utcai
épületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, belül a tartószerkezetek
kiegészülnek, illetve új acél, illetve monolit vb. áthidalások, monolit vb. külső lépcső, illetve a teraszhoz
födémszakaszok készülnek. A főépület tömege egy kis hajlású tetővel fedett terasszal bővül, melyet egy
új terméskő pillér tart. A meglévő melléképületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, új fa
szerkezetű födém és tetőszerkezet készül, helyenként falbontásokkal. A külső terek egységes fagyálló beton
térburkolatot kapnak. Az egyéb területeken, illetve burkolt felületeken fásítás, illetve parkosítás készül.
(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
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: Piactér 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:
2019/09/09 (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: TINÉ Hause Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18359680
Postai cím: Bezerédi Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: gulyas8@freemail.hu
Telefon: +36 703223103
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25464223242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52209453
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52209008
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: TINÉ Hause Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18359680
Postai cím: Bezerédi Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25464223242
Hivatalos név: Majoros És Társa Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69705656
Postai cím: Kassai Út 13
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258205
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:
2019/07/29 (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:
2019/09/09 (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

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. (17186/2019)
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: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34382714
Postai cím: Hamzsabégi Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz István Gergely
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.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: Közhasznú Nonprofit Kft.
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: Pavilonok felújítása
Hivatkozási szám: EKR001036392019
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:
ÉPÍTÉSZETI FELADATOK
- Bontások
A meglévő pavilonegység acélvázas szakipari fal- és födémszerkezetének bontása után a vasalt aljzat
óvatos bontással kiemelendő a földből, különös figyelmet kell fordítani a környezetben lévő meglévő lombos
fák gyökérzetének megóvására.
- Alapozás, vízszigetelés
40 cm széles csömöszölt beton sávalapok készülnek a határoló falak alatt, az alapozási sík 80 cm-el
mélyebben helyezkedik el a csatlakozó burkolt terepszinthez (járdaszinthez) képest. A sávalapok közötti
az előtömörített földtükrön tömörített zúzottkő ágyazat, majd 10 cm vastag vasalt lemez szolgál a 2 réteg
talajnedvesség elleni modifikált bitumenes lemez aljzatául, egészen a sávalapok külső széléig kifuttatva.
A vízszigetelésre PVC lemez védő- és elválasztó réteg kerül, majd újabb 10 cm vastag vasalt lemez, a
széleken, a határoló falak mentén szegélygerendává magasodva.
- Acél tartószerkezetek (lakatos szerkezetek)
A nyolcszög alaprajz szegleteinél 6 db, talplemezekre hegesztett, laposacélokkal összefogott zártszelvény
oszloppárt dübeleznek a vb. szegélygerendák felső síkjához, továbbá 2 acélcső oszlopot (a nyílászáróknál).
Az oszloppárok közé –összesen két állásban- rúdacélból andráskereszt merevítőket szükséges hegeszteni.
A zártszelvényeket és az oszlopokat ásványgyapot hőszigetelő paplannal szükséges kitömni. Középre
egy nagyobb átmérőjű acéloszlop kerül a pontalapra ill. aljzatmegerősítésre. Az acéloszlopok tetejére
koszorúként IPE160 acélgerenda kerül, a közbenső acélcső tetejére pedig diafragmás teherelosztó
acéllemez.
- Határoló szakipari falak, külső homlokzatok
A nyolcszög alaprajz szegélygerendáin, az acélváz zárszelvény oszlopai között kiegészítő acélváz készül
(gipszkarton rendszerekhez alkalmazható, függőleges UA 100/40/2 merevbordák megfelelők e célra).
A vázra kívülről felcsavarozott OSB4 lapokra szerelendők a szálcement burkolat függőleges aluprofilos
alszerkezete, majd közéjük illesztendők a kőzetgyapot hőszigetelő táblák. A lábazatnál az ásványgyapot
hőszigetelést Roofmate LG betonkérges XPS táblák váltják fel, melyek látszó lábazati felületként is
szolgálnak.
- Födém, lapostető
Az acél koszorúgerendákkal párhuzamosan IPE100 gerendákat helyeznek el, majd ezekkel párhuzamosan
további fagerendákat csavaroznak a sugárirányú acélszelvényekre. Az így kialakuló vízszintes felületre 2
réteg, egymáson átlapolt OSB lemezt csavaroznak. Az acél attikavázat ugyancsak körbe kell burkolni egy
réteg OSB lappal, a vízszigetelés folyamatos vonalvezetésének, rögzíthetőségének érdekében.
- Attika- és előtető fedés (bádogos szerkezetek)
Az acélszerkezetekre rögzített OSB-lap alátétre profilozott horganyzott acélsáv merevítőket, majd Prefa
festékbevonatú alulemezt szerelnek, kétvízorros attikafedésként kialakítva.
- Külső nyílászáró szerkezetek
A külső nyílászárók használatuk módjából adódóan nagy igénybevételnek vannak kitéve, emiatt alumínium
tokos portálszerkezetek beépítése indokolt. Javasolt típus: JAWAL PI50N, hőszigetelt üvegezésű, kívül
ragasztott biztonsági üvegezéssel, belül Low-e bevonattal.
- Térburkolatok

A pavilonokat körülvevő járdák és teresedés burkolata homok ágyazatba, kötésben rakott beton térkő,
tájépítész fejezetben megadott rétegrenddel. A határoló falai mentén (kivéve a nyílászáróknál) 10 cm
szélességben fehér márvány díszkavics sáv készül.
- Belső ajtók
A válaszfalakkal egyidőben helyezik el az acél tokos (gipszkarton tokos), furatolt faforgácslapbetétes
ajtólapokkal szerelt belső ajtókat. A tolóajtó horganyzott acél váza a gipszkarton rendszerekkel kompatibilis,
a furatolt faforgácslap betétes ajtólap falban futó. Küszöb sehol nem készül.
- Álmennyzetek
Monolit, nagytáblás, szimpla CD profilvázra szerelt álmennyezet készül, 1 réteg RF12,5 tűzgátló lapokból.
- Belső felületképzések és padozatok
A gipszkarton falfelületek a mélyalapozást követően egységesen két rétegű vizes diszperziós, mosható
falfestést kapnak, matt fehér színben.
- Bútorok
A Wc helyiségben beépített takarítószer-szekrény készül, 18 mm-es fehér selyemfényű bútorlapból. Az ajtók
a wc csésze felett elnyílnak, közézáródó kivetőpántokkal. A bútor teljes magassága 246 cm (álmennyezetig)
ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELADATOK
- Belső víz-csatorna szerelési munkák
Egy vizesblokk, és egy mosogató kerül kialakításra pavilononként a tervezési területen. Ezen helyiségek
vízellátását és szennyvíz elvezetését kell biztosítanunk. A vizesblokk és a mellette lévő mosogató
vízellátását a meglévő csatlakozási pontról biztosítjuk. A berendezési tárgyak szennyvíz vezetéke a meglévő
csatornahálózatra, a meglévő csatlakozási pontokra köthető. A használati melegvizet a takarítószer tárolóba
helyezett 30 l-es villany boilerrel biztosítjuk.
- Fűtés-hűtés szerelési munkák
A pavilonok megfelelő szélpótlékkal növelt, illetve esetenkénti leállás utáni felfűtést lehetővé tevő fűtési
hőigénye: 2,3 kW. Fűtési igény fedezésére levegő/levegő hőszivattyús kivitelű split klímát tervezünk,
melynek kazettás beltéri egységei az eladótér és pult helyiségek álmennyezetébe kerülnek beépítésre.
A hőszivattyúnak min. -15°C külső hőmérsékletig kell üzembiztosan működnie fűtési üzemmódban. A
kültéri egységnek rendelkeznie kell tálcafűtéssel, az elvezető csatorna vezetéknek automatikus működésű
elektromos kísérőfűtéssel, a téli eljegesedés elkerülésére.
- Szellőzés szerelési munkák
A zárt terű helyiségeknek, WC-knek, raktároknak mesterséges szellőzést tervezünk. Az elszívandó
légmennyiségek: 60 m3/h helyiségenként.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELADATOK
-Erősáramú berendezések
-Gyengeáramú berendezések
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45604108 (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: Pavilonok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9

További tárgyak:
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület Fehérvári út és Vegyész utca sarka (Hrsz.
43064/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÉPÍTÉSZETI FELADATOK
- Bontások
A meglévő pavilonegység acélvázas szakipari fal- és födémszerkezetének bontása után a vasalt aljzat
óvatos bontással kiemelendő a földből, különös figyelmet kell fordítani a környezetben lévő meglévő lombos
fák gyökérzetének megóvására.
- Alapozás, vízszigetelés
40 cm széles csömöszölt beton sávalapok készülnek a határoló falak alatt, az alapozási sík 80 cm-el
mélyebben helyezkedik el a csatlakozó burkolt terepszinthez (járdaszinthez) képest. A sávalapok közötti
az előtömörített földtükrön tömörített zúzottkő ágyazat, majd 10 cm vastag vasalt lemez szolgál a 2 réteg
talajnedvesség elleni modifikált bitumenes lemez aljzatául, egészen a sávalapok külső széléig kifuttatva.
A vízszigetelésre PVC lemez védő- és elválasztó réteg kerül, majd újabb 10 cm vastag vasalt lemez, a
széleken, a határoló falak mentén szegélygerendává magasodva.
- Acél tartószerkezetek (lakatos szerkezetek)
A nyolcszög alaprajz szegleteinél 6 db, talplemezekre hegesztett, laposacélokkal összefogott zártszelvény
oszloppárt dübeleznek a vb. szegélygerendák felső síkjához, továbbá 2 acélcső oszlopot (a nyílászáróknál).
Az oszloppárok közé –összesen két állásban- rúdacélból andráskereszt merevítőket szükséges hegeszteni.
A zártszelvényeket és az oszlopokat ásványgyapot hőszigetelő paplannal szükséges kitömni. Középre
egy nagyobb átmérőjű acéloszlop kerül a pontalapra ill. aljzatmegerősítésre. Az acéloszlopok tetejére
koszorúként IPE160 acélgerenda kerül, a közbenső acélcső tetejére pedig diafragmás teherelosztó
acéllemez.
- Határoló szakipari falak, külső homlokzatok
A nyolcszög alaprajz szegélygerendáin, az acélváz zárszelvény oszlopai között kiegészítő acélváz készül
(gipszkarton rendszerekhez alkalmazható, függőleges UA 100/40/2 merevbordák megfelelők e célra).
A vázra kívülről felcsavarozott OSB4 lapokra szerelendők a szálcement burkolat függőleges aluprofilos
alszerkezete, majd közéjük illesztendők a kőzetgyapot hőszigetelő táblák. A lábazatnál az ásványgyapot
hőszigetelést Roofmate LG betonkérges XPS táblák váltják fel, melyek látszó lábazati felületként is
szolgálnak.
- Födém, lapostető
Az acél koszorúgerendákkal párhuzamosan IPE100 gerendákat helyeznek el, majd ezekkel párhuzamosan
további fagerendákat csavaroznak a sugárirányú acélszelvényekre. Az így kialakuló vízszintes felületre 2
réteg, egymáson átlapolt OSB lemezt csavaroznak. Az acél attikavázat ugyancsak körbe kell burkolni egy
réteg OSB lappal, a vízszigetelés folyamatos vonalvezetésének, rögzíthetőségének érdekében.
- Attika- és előtető fedés (bádogos szerkezetek)
Az acélszerkezetekre rögzített OSB-lap alátétre profilozott horganyzott acélsáv merevítőket, majd Prefa
festékbevonatú alulemezt szerelnek, kétvízorros attikafedésként kialakítva.
- Külső nyílászáró szerkezetek
A külső nyílászárók használatuk módjából adódóan nagy igénybevételnek vannak kitéve, emiatt alumínium
tokos portálszerkezetek beépítése indokolt. Javasolt típus: JAWAL PI50N, hőszigetelt üvegezésű, kívül
ragasztott biztonsági üvegezéssel, belül Low-e bevonattal.
- Térburkolatok
A pavilonokat körülvevő járdák és teresedés burkolata homok ágyazatba, kötésben rakott beton térkő,
tájépítész fejezetben megadott rétegrenddel. A határoló falai mentén (kivéve a nyílászáróknál) 10 cm
szélességben fehér márvány díszkavics sáv készül.
- Belső ajtók
A válaszfalakkal egyidőben helyezik el az acél tokos (gipszkarton tokos), furatolt faforgácslapbetétes
ajtólapokkal szerelt belső ajtókat. A tolóajtó horganyzott acél váza a gipszkarton rendszerekkel kompatibilis,
a furatolt faforgácslap betétes ajtólap falban futó. Küszöb sehol nem készül.
- Álmennyzetek
Monolit, nagytáblás, szimpla CD profilvázra szerelt álmennyezet készül, 1 réteg RF12,5 tűzgátló lapokból.
- Belső felületképzések és padozatok
A gipszkarton falfelületek a mélyalapozást követően egységesen két rétegű vizes diszperziós, mosható
falfestést kapnak, matt fehér színben.

- Bútorok
A Wc helyiségben beépített takarítószer-szekrény készül, 18 mm-es fehér selyemfényű bútorlapból. Az ajtók
a wc csésze felett elnyílnak, közézáródó kivetőpántokkal. A bútor teljes magassága 246 cm (álmennyezetig)
ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELADATOK
- Belső víz-csatorna szerelési munkák
Egy vizesblokk, és egy mosogató kerül kialakításra pavilononként a tervezési területen. Ezen helyiségek
vízellátását és szennyvíz elvezetését kell biztosítanunk. A vizesblokk és a mellette lévő mosogató
vízellátását a meglévő csatlakozási pontról biztosítjuk. A berendezési tárgyak szennyvíz vezetéke a meglévő
csatornahálózatra, a meglévő csatlakozási pontokra köthető. A használati melegvizet a takarítószer tárolóba
helyezett 30 l-es villany boilerrel biztosítjuk.
- Fűtés-hűtés szerelési munkák
A pavilonok megfelelő szélpótlékkal növelt, illetve esetenkénti leállás utáni felfűtést lehetővé tevő fűtési
hőigénye: 2,3 kW. Fűtési igény fedezésére levegő/levegő hőszivattyús kivitelű split klímát tervezünk,
melynek kazettás beltéri egységei az eladótér és pult helyiségek álmennyezetébe kerülnek beépítésre.
A hőszivattyúnak min. -15°C külső hőmérsékletig kell üzembiztosan működnie fűtési üzemmódban. A
kültéri egységnek rendelkeznie kell tálcafűtéssel, az elvezető csatorna vezetéknek automatikus működésű
elektromos kísérőfűtéssel, a téli eljegesedés elkerülésére.
- Szellőzés szerelési munkák
A zárt terű helyiségeknek, WC-knek, raktároknak mesterséges szellőzést tervezünk. Az elszívandó
légmennyiségek: 60 m3/h helyiségenként.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELADATOK
-Erősáramú berendezések
-Gyengeáramú berendezések
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(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 (hónap) 10
2 Szakember (MV-ÉG/fő) 10
3 Szakember (MV-ÉV /fő) 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040
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: Pavilonok 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:
2019/09/02 (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: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu

Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45604108
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási, burkolati,
gépészeti, lakatos, villanyszerelési munkák, MV-ÉG, MV-ÉV
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: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551

Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
Hivatalos név: Providor-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59854281
Postai cím: Vásár Tér 7.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14731677213
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:
2019/08/05 (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:
Ajánlatkérő a Providor-Bau Kft. (székhely: 2251 Tápiószecső Vásár Tér 7.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat
értékelését követően megállapította, hogy az nem a legkedvezőbb ajánlatnak minősül így annak bírálatára
nem került sor tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy a Kbt. 81.
§ (4) – (5) bekezdéseinek megfelelően eljárva (i) a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, valamint (ii) az ajánlatok bírálatát
az ajánlatok értékelését követően végzi el, azzal, hogy csak a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát bírálja
ebben az esetben.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (17025/2019)
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: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28224587
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 33.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fitos István vezérigazgató
Telefon: +36 93537650
E-mail: via.titkarsag@nagykanizsa.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
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: Ingatlankezelés
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: Közutak, járdák, hidak fenntartási feladatai
Hivatkozási szám: EKR000905062019
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:
Nagykanizsa város közterületein közutak, járdák, hidak fenntartási feladata vállalkozási keretszerződés
keretében
Teljes mennyiség:
I. Útburkolatok kátyúzásos javítása, járda és kerékpárút-burkolatok kátyúzásos javítása. Út- és
járdaburkolatok leszakadásának javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alat-ti foltok
esetén. 7 m3
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 fe-letti foltok
esetén. 191 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alatti
foltok esetén. 3 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 feletti
foltok esetén. 14 m3
• Közmű feltárása, kézi erővel III. o. talajban 10 m3
• Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban,
dúcolás nélkül 40 m3
• Tükörkészítés sík felületen, tömörítés nélkül 570 m2
• Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig, homokos kavicsból 31 m3
• Tömörítés kis felületen bármely tömörítési osztályban 188 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel,
légkalapáccsal 4 m2-nél kisebb foltokban 15 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumen-nel stabilizált rétegek bontá-sa géppel,
hidraulikus bontófejjel 81 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben 80 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m
sávszélességig 21 m3
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása homokos kavicságyazattal 20 m2
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása betonágyazattal 10 m2
• Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása homokos kavicságyazattal 10 m2
• Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra burkolókő lappal 30 x 30 x 6 cm-es lapokból 20 m2
• Tér- vagy járdaburkolat készí-tése beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazet-tás kötésben,
homokágyazatra fektetve, szürke színben, 10 x 20 x 4 cm, 10 x 20 x 6 cm, 10 x 20 x 8 cm, méretű
idomkővel. 20 m2
• Folyókaburkolat készítése előregyártott elemekból, változó méretben betonba ágyazva 20 m
• Járdaburkolat készítése 3 cm vtg-ban AC8 j. keverékből 600 m2
• Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése útburkolaton 3-6 cm vtg-ban 1 000 m2
II. Szegélyek javítása (éves várható mennyiség)
• Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztetett szegélyek, futósorok, be-tongerendával.
40 m
• Kiemelt szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztás-sal,
hézagolással, 25 cm hosszú elemekből 80 m

• Süllyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával, hé-zagolással,
40 cm előregyártott beton szegélyelemekből 30 m
III. Makadám burkolatú zártkerti utak burkolatának javítása, kátyúzása vegyes mészkőzúzalékkal (éves
várható mennyiség)
• Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása kézi erővel, légkalapáccsal 4 m2-nél
kisebb foltokban 40 m3
• Hengerelt zúzottkő pálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerelése változó vastagság-ban,
kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből 124 m3
• Szórt alap készítése egy rétegben 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel zúzottkőből vagy
kohósalakkőből. 56 m3
IV. Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén 130 m
V. Útárkok tisztítása (éves várható mennyiség)
• Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása gépi erővel 325 m
VI. Padkarendezés, útpadkák javítása (éves várható mennyiség)
• Padkarendezés gépi erővel, ki-egészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,0 cm-ig. 2 200 m2
• Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között. 300
m2
• Padka készítése felületrendezés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával egyéb anyagból
(nyers-homokos kavics, bányameddő, murva stb.) 27 m3
• Simító hengerelés tükör, padka felületen gépi erővel 2 400 m2
VII. Csatornák javítása (éves várható mennyiség)
• Víznyelőaknák, csapadékcsatorna aknák javítása 5 db
• Vínyelő rácsok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csatornafedlapok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csapadékcsatorna javítása 30-40 cm átm. 5 db
• Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal 400 t
• Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díj nélkül 400 t
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58491800 (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: Közutak, járdák, hidak fenntartási feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45213316-1

További tárgyak:

45221119-9
45233141-9
45233142-6
45453100-8
45454100-5

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagykanizsa város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagykanizsa város közterületein közutak, járdák, hidak fenntartási feladata vállalkozási keretszerződés
keretében
I. Útburkolatok kátyúzásos javítása, járda és kerékpárút-burkolatok kátyúzásos javítása. Út- és
járdaburkolatok leszakadásának javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alat-ti foltok
esetén. 7 m3
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 fe-letti foltok
esetén. 191 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alatti
foltok esetén. 3 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 feletti
foltok esetén. 14 m3
• Közmű feltárása, kézi erővel III. o. talajban 10 m3
• Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban,
dúcolás nélkül 40 m3
• Tükörkészítés sík felületen, tömörítés nélkül 570 m2
• Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig, homokos kavicsból 31 m3
• Tömörítés kis felületen bármely tömörítési osztályban 188 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel,
légkalapáccsal 4 m2-nél kisebb foltokban 15 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumen-nel stabilizált rétegek bontá-sa géppel,
hidraulikus bontófejjel 81 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben 80 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m
sávszélességig 21 m3
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása homokos kavicságyazattal 20 m2
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása betonágyazattal 10 m2
• Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása homokos kavicságyazattal 10 m2
• Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra burkolókő lappal 30 x 30 x 6 cm-es lapokból 20 m2
• Tér- vagy járdaburkolat készí-tése beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazet-tás kötésben,
homokágyazatra fektetve, szürke színben, 10 x 20 x 4 cm, 10 x 20 x 6 cm, 10 x 20 x 8 cm, méretű
idomkővel. 20 m2
• Folyókaburkolat készítése előregyártott elemekból, változó méretben betonba ágyazva 20 m
• Járdaburkolat készítése 3 cm vtg-ban AC8 j. keverékből 600 m2
• Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése útburkolaton 3-6 cm vtg-ban 1 000 m2
II. Szegélyek javítása (éves várható mennyiség)
• Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztetett szegélyek, futósorok, be-tongerendával.
40 m
• Kiemelt szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztás-sal,
hézagolással, 25 cm hosszú elemekből 80 m
• Süllyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával, hé-zagolással,
40 cm előregyártott beton szegélyelemekből 30 m
III. Makadám burkolatú zártkerti utak burkolatának javítása, kátyúzása vegyes mészkőzúzalékkal (éves
várható mennyiség)
• Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása kézi erővel, légkalapáccsal 4 m2-nél
kisebb foltokban 40 m3
• Hengerelt zúzottkő pálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerelése változó vastagság-ban,
kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből 124 m3
• Szórt alap készítése egy rétegben 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel zúzottkőből vagy
kohósalakkőből. 56 m3
IV. Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén 130 m
V. Útárkok tisztítása (éves várható mennyiség)
• Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása gépi erővel 325 m
VI. Padkarendezés, útpadkák javítása (éves várható mennyiség)
• Padkarendezés gépi erővel, ki-egészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,0 cm-ig. 2 200 m2

• Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között. 300
m2
• Padka készítése felületrendezés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával egyéb anyagból
(nyers-homokos kavics, bányameddő, murva stb.) 27 m3
• Simító hengerelés tükör, padka felületen gépi erővel 2 400 m2
VII. Csatornák javítása (éves várható mennyiség)
• Víznyelőaknák, csapadékcsatorna aknák javítása 5 db
• Vínyelő rácsok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csatornafedlapok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csapadékcsatorna javítása 30-40 cm átm. 5 db
• Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal 400 t
• Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díj nélkül 400 t
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény
tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember szakmai gyakorlata
(többlettapasztalata) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1,5
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 1,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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: Közutak, járdák, hidak fenntartási feladatai
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:
2019/09/02 (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: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 137194463
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58491800
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: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220
Hivatalos név: Rinoterra Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25092396
Postai cím: Téglagyári Utca 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23560567220
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:
2019/07/09 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Weldmont Metalltechnik Kft (12374/2019)
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: Weldmont Metalltechnik Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34125900
Postai cím: Pöltenberg Utca 17
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wieszt Zsolt
Telefon: +36 203826651
E-mail: wieszt.zsolt@weldmont.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
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémszerkezet 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: Kapacitásbővítés a WELDMONT METALLTECHNIK Korlátolt Felelősségű Társaságnál
három önállóan megajánlható részben a GINOP-1.2.1-16-2017-00526 azonosító számú projekt
keretében
Hivatkozási szám: EKR000146872019
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:
I. rész: 1db hajtott szerszámos CNC esztergagép
• X irányú (keresztirányú) mozgástartomány: minimum 230mm;
• Z irányú (hosszirányú) mozgástartomány: minimum 500mm;
• Csúcstávolság: minimum 500 mm;
• C tengely: előtolásban, gyorsjáratban és bármilyen szög helyzetbe állásra is programozható,
fokozatmentes legyen;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Z és C tengelyeket
egyszerre kell tudnia
vezérelni programozott előtolásban;
• Tokmány: minimum 8”-os (200mm-es) hidraulikus tokmány, mely CNC programból is, és külső
lábpedálokkal is nyitható / zárható;
II. rész: 1db függőleges elrendezésű CNC megmunkáló központ
• X irányú (vízszintes hosszirányú) mozgástartomány: minimum 1700 mm;
• Y irányú (vízszintes keresztirányú) mozgástartomány: minimum 700mm;
• Z irányú (függőleges, orsó) mozgástartomány: minimum 600mm;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Y és Z tengelyeket
egyszerre kell tudnia
vezérelni programozott előtolásban;
• A Megmunkáló központnak 4-dik tengely előkészítéssel kell rendelkeznie
• Asztal (felfogó felület) méret: minimum 2000mm x 700mm;
• Asztal terhelhetősége: minimum 1400kg;
• Főorsó fordulatszám tartomány: minimum 0-12000 ford./perc;
• Főmotor teljesítmény: minimum 18kW;
• Főorsó végződés: CAT40, ISO 7388-1 és DIN69871AD/B kompatibilis;
• Gyorsjárat az X, Y és Z tengelyeken: minimum 40 m/perc;
• Programozható előtolás X, Y és Z tengelyeken: minimum 0-8000 mm/perc;
III. rész: 1 db 130 t nyomóerejű, 7 tengelyes élhajlítógép
• Vezérelt tengelyek száma 7 (Y1, Y2, X1, X2, Z1, Z2 R)
• Maximális ütköztetés X-irányban legalább 800 mm legyen
• Sarokütköztetés lehetősége
• Az Y1 és Y2 tengelyek egymástól független állíthatósága min. 6,5 mm
• Munkasebesség 1-10mm/s
• Y-tengely megközelítési és nyitási sebesség legalább 150 mm/s
• Grafikus vezérlő numerikus, grafikus és manuális programozással (valamennyi tengely vezérelhető legyen
kézikerékről betanítóprogramozáshoz bonyolultabb hajlításokhoz)
• Magyar nyelvű vezérlő
• Ferde ütköztetés: hátsó ütköztető ferde ütköztetése
• Rendelkezzen a gép asztala gyárilag beépített, szerszámelőfeszítő rendszerrel (bombírozó), ami a hosszú,
vékony lemezek
hajlításnál biztosítja, hogy a lemez két végén és a közepén azonos legyen a hajlított szög

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése és teljeskörű használatának a betanítása. A betanítás az I.
rész tekintetében 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban), a II. rész tekintetében 5 főt és
30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban), III. rész tekintetében 4 főt és 20 órát (munkanaponként
max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét,
valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
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: 387900 (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: 1db hajtott szerszámos CNC esztergagép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db hajtott szerszámos, C-tengelyes, legalább 14 kW főmotor teljesítményű CNC esztergagép
• X irányú (keresztirányú) mozgástartomány: minimum 230mm;
• Z irányú (hosszirányú) mozgástartomány: minimum 500mm;
• Csúcstávolság: minimum 500 mm;
• C tengely: előtolásban, gyorsjáratban és bármilyen szög helyzetbe állásra is programozható,
fokozatmentes legyen;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Z és C tengelyeket
egyszerre kell tudnia
vezérelni
programozott előtolásban;
• Tokmány: minimum 8”-os (200mm-es) hidraulikus tokmány, mely CNC programból is, és külső
lábpedálokkal is nyitható /
zárható;
A betanítás 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét,
valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére tekintettel.
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 2. Többlet műszaki tartalom 2 2.1. Revolverfejen lévő hajtott helyek száma 15
3 2.2. Vezérlés 15
4 2.3. Adatátvitel 10

Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00526
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.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1db függőleges elrendezésű CNC megmunkáló központ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db függőleges elrendezésű, legalább 18 kW főmotor teljesítményű CNC megmunkáló központ
• X irányú (vízszintes hosszirányú) mozgástartomány: minimum 1700 mm;
• Y irányú (vízszintes keresztirányú) mozgástartomány: minimum 700mm;
• Z irányú (függőleges, orsó) mozgástartomány: minimum 600mm;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Y és Z tengelyeket
egyszerre kell tudnia vezérelni
programozott előtolásban;
• A Megmunkáló központnak 4-dik tengely előkészítéssel kell rendelkeznie
• Asztal (felfogó felület) méret: minimum 2000mm x 700mm;
• Asztal terhelhetősége: minimum 1400kg;
• Főorsó fordulatszám tartomány: minimum 0-12000 ford./perc;
• Főmotor teljesítmény: minimum 18kW;
• Főorsó végződés: CAT40, ISO 7388-1 és DIN69871AD/B kompatibilis;
• Gyorsjárat az X, Y és Z tengelyeken: minimum 40 m/perc;
• Programozható előtolás X, Y és Z tengelyeken: minimum 0-8000 mm/perc;
A betanítás 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét,
valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére tekintettel.
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 2. Többlet műszaki tartalom 2 2.1. Forgó jeladó pontossága 15
3 2.2. Vezérlés 15
4 2.3. Adatátvitel 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00526
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.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db 130 t nyomóerejű 7 tengelyes élhajlítógép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 130 T nyomóerejű, 3 méteres asztalhosszúságú, 7 tengelyes élhajlítógép
• Vezérelt tengelyek száma 7 (Y1, Y2, X1, X2, Z1, Z2 R)
• Maximális ütköztetés X-irányban legalább 800 mm legyen
• Sarokütköztetés lehetősége
• Az Y1 és Y2 tengelyek egymástól független állíthatósága min. 6,5 mm
• Munkasebesség 1-10mm/s
• Y-tengely megközelítési és nyitási sebesség legalább 150 mm/s
• Grafikus vezérlő numerikus, grafikus és manuális programozással (valamennyi tengely vezérelhető legyen
kézikerékről betanítóprogramozáshoz bonyolultabb hajlításokhoz)
• Magyar nyelvű vezérlő
• Ferde ütköztetés: hátsó ütköztető ferde ütköztetése
• Rendelkezzen a gép asztala gyárilag beépített, szerszámelőfeszítő rendszerrel (bombírozó), ami a hosszú,
vékony lemezek
hajlításnál biztosítja, hogy a lemez két végén és a közepén azonos legyen a hajlított szög
A betanítás 4 főt és 20 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét,
valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére tekintettel.
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 2. Többlet műszaki tartalom 2 2.1. A maximális ütköztetés többlet megajánlása (a kötelezően előírt 800 mm-t meghaladóan, min.
0 mm - max. 220 mm) 4
3 2.2. Az Y1 és Y2 tengelyek egymástól független állíthatóságára tett többlet megajánlás (a
kötelezően előírt 6,5 mm-t meghaladóan, min. 0 mm - max. 8,5 mm) 4
4 2.3. A munkasebesség mértékére tett többlet megajánlás (a kötelezően előírt 1-10mm/s-t
meghaladóan, min. 0mm/s - max. 5mm/s) 4
5 2.4. Az X-tengely elmozdulására tett többlet megajánlás (a kötelezően előírt 600mm-t
meghaladóan, min. 0 mm - max. 100 mm) 4
6 2.5. A hátsó ütköző karok oldalirányú mozgatása Z1- és Z2-tengelyen motorikusan vezérelt (igen/
nem) 4
7 2.6. A megajánlott berendezés hátsóütközője rendelkezik-e kicsavarozható ütköztető csapokkal,
amelyek többféle sarokütköztetést tesznek lehetővé (igen/nem) 4
8 2.7. A megajánlott berendezés hátsóütközői képesek-e különböző mélységű, alátámasztott
ütköztetésre (igen/nem) 4

9 2.8. A megajánlott berendezés rendelkezik-e gyárilag beépített, automata kivitelű
szerszámelőfeszítő rendszerrel (bombírozó) (igen/nem) 4
10 2.9. A megajánlott berendezés rendelkezik-e automata, motoros magasság-állítású biztonsági
fénysorompóval (igen/nem) 4
11 2.10. A megajánlott berendezés rendelkezik-e olyan kézi szögmérő műszerrel, amely vezeték
nélküli kommunikációval képes szögkorrekciós információkat küldeni a vezérlőbe (igen/nem) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00526
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.
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: Elnevezés: 1db hajtott szerszámos CNC esztergagép
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: 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: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
E-mail: szaloczy.marianna@gmail.com
Telefon: +36 307340319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453
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: 176900
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
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: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: 1db függőleges elrendezésű CNC megmunkáló központ
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: 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: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587

Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
E-mail: szaloczy.marianna@gmail.com
Telefon: +36 307340319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453
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: 96000
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
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: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: 1 db 130 t nyomóerejű 7 tengelyes élhajlítógép
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:
2019/05/27 (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: EPL-Tech Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38299933
Postai cím: Basa Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: illyes.peter@epl.hu
Telefon: +36 203427969
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11808888207
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: 115000
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: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71045146
Postai cím: Attila u. 73. Ipari Park
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26254199206
Hivatalos név: EPL-Tech Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38299933
Postai cím: Basa Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11808888207
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/15 (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

Egri Tankerületi Központ (17316/2019)
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: Egri Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430190
Postai cím: Bem tábornok utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballagó Zoltán
Telefon: +36 36795230
E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/eger
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános Iskola átépítése Bélapátfalván
Hivatkozási szám: EKR000676302019
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:
Vállalkozási szerződés Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átépítésére Bélapátfalván
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
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)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x 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 az eljárást a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján visszavonja.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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 Kft. (17470/2019)
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: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Filep Bálint
Telefon: +36 96503400
E-mail: sze@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Széchenyi István Egyetem E épület”
Hivatkozási szám: EKR000665292019
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 435/2015. (XII. 28.) Kr-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban:
KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása
megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolítása. Jelen közb. elj. tárgya a „Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai
fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00110 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az AT-k részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumban részletezettek
szerint.

A projekt a Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1. HRSZ:10622/9/D sz.
„E” épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon
épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem
felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek)
jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és
födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy
villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM
r. követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek)
külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati
falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt
szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a
mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús hűtési
rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak,
továbbá egy napelemes rendszernek is.
A főbb tervezett mennyiségek:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 307,11 m2
Felülvilágító kupola: 14,56 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapos tető hő-és vízszigetelése 1155 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló
sávokkal 805 m2 + 60 m2
Szálcement homlokzatburkolat: 125 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 3 db + 57 db
Központi energiamenedzsment rendszer – 1 klt.
Hőmennyiségmérő – 4 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 23,65 kWp (86 db 275 Wp napelem)
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3)
bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.
Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
AK a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban
töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció
megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába
szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy
erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden
Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
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:
11521 / 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:
. .
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 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: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/17 (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: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/17 (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:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Solt Város Önkormányzat (17254/2019)
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: Solt Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57907095
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Pál
Telefon: +36 78486014
E-mail: solt.pohi@gmail.com
Fax: +36 78486092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17649746
Postai cím: Fő Utca 40
Város: AKASZTÓ
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suhajda Antal
Telefon: +36 78451011
E-mail: polgarmester.akaszto@kabel2.hu
Fax: +36 78452198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.akaszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dunatetétlen Község önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91597977
Postai cím: Rákóczi Utca 31.
Város: Dunatetétlen
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mihályné
Telefon: +36 78571026
E-mail: polgarmester@dunatetetlen.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunatetetlen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000215112019
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:
Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. rész: Solt-Dunatetétlen 065/9 hrsz-ú útig szakasz
2. rész: Dunatetétlen 065/9 hrsz-ú úttól-Dunatetétlen 065/4 hrsz-ig szakasz
3. rész: Dunatetétlen 065/4 hrsz-Akasztói szakasz vége
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
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)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x 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:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság (16711/2019)
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: Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31048451
Postai cím: Fő Utca 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göblyös Ádám Zsolt
Telefon: +36 56590665
E-mail: babolnaelipkft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Panírozott termék gyártósor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000268222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Fagyasztó és csomagoló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Törökszentmiklós, Ipar utca 9102 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Spirálfagyasztó torony
2 db Függőleges síkfóliás csomagológép mérleggel
(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: 2019/06/03 (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1802627565 projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13139 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fagyasztó és csomagoló
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Adepto GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99107240
Postai cím: Berthold-Pürsinger Strasse 46.
Város: Saalfelden
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: 5760
Ország: Ausztria
E-mail: info@adepto.at
Telefon: +36 707010990
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: 322643000
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):

42215200-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Törökszentmiklós, Ipar utca 9102 Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Spirálfagyasztó torony
2 db Függőleges síkfóliás csomagológép mérleggel
(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: 2019/06/03 (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: 322643000
Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Adepto GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99107240
Postai cím: Berthold-Pürsinger Strasse 46.
Város: Saalfelden
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: 5760
Ország: Ausztria
E-mail: info@adepto.at
Telefon: +36 707010990
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Megrendelő részére leszállított berendezések beüzemelése és nem beszerelése történik meg a
megbízás során. Az eredeti szerződés szövegében helytelenül került megfogalmazásra.
Az adásvételi keretszerződés 9. pontja a Kbt. 136 § (2) bekezdésének megfelelően kiegészült a 9.5
ponttal.
A szerződés 11. pontja kiegészült a ptk. 6: 187 § (1) bekezdésének követelményével.
A szerződés 13. pontja kiegészült a 13.4. és 13.5 ponttal a Kbt. és Ptk.-ban foglaltak szerint.
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: Megrendelő részére leszállított berendezések beüzemelése és nem
beszerelése történik meg a megbízás során. Az eredeti szerződés szövegében helytelenül került
megfogalmazásra.
Az adásvételi keretszerződés 9. pontja a Kbt. 136 § (2) bekezdésének megfelelően kiegészült a 9.5
ponttal.
A szerződés 11. pontja kiegészült a ptk. 6: 187 § (1) bekezdésének követelményével.
A szerződés 13. pontja kiegészült a 13.4. és 13.5 ponttal a Kbt. és Ptk.-ban foglaltak szerint.
Habár a szerződés tartalmazta, hogy a nem szabályzott kérdésekben Felek a Ptk., a Kbt.
rendelkezéseit tekintik irányadónak, a szerződés kiegészítését a fentieknek megfelelően megtettük.
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: 322643000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 322643000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

Jelen közbeszerzési eljárásban 3 részajánlattétel volt kiírva, mely szakaszokra külön-külön
adásvételi keretszerződés került aláírásra, és mindhárom szerződés módosítása szükségessé vált.
Az 1. részajánlatra megkötött szerződésmódosítás hirdetménye megjelent, a 2. és 3. részajánlatra
megkötött szerződésmódosítások hirdetménye,csak az előző szerződésmódosítás hirdetmény
közzététele után tehető meg. A 2 és 3. részajánlatra megkötött szerződésmódosítások határidőn
belül rögzítésre kerültek az EKR felületen.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata (16894/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Borbély György
Telefon: +36 12961300
E-mail: borbely@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyvirág utca 49-51.Társasház felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000914802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45260000-7
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:
Gyöngyvirág utca 49-51.Társasház felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45260000-7

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület Gyöngyvirág utca 49-51. „A” épület
Hrsz.:154684
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőfedés cseréje, tetőszerkezet és bádogozás felújítása 710 m2 felületen
Villamos rendszerek szabványossá tétele
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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
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:
03187 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyöngyvirág utca 49-51.Társasház felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/11 (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: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Fehérvári Út 75.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: info@tapebau.hu
Telefon: +36 209777027
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: 35429698
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):

45260000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45260000-7

További tárgyak:
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület Gyöngyvirág utca 49-51. „A” épület
Hrsz.:154684
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőfedés cseréje, tetőszerkezet és bádogozás felújítása 710 m2 felületen
Villamos rendszerek szabványossá tétele
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240

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: 46782298
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Fehérvári Út 75.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: info@tapebau.hu
Telefon: +36 209777027
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. A Szerződés IV. rész 3. pont 3-4. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 240 nap, mely az alábbiak szerint
oszlik két fázisra:
Vállalkozónak a Munkák elvégzésére és készre jelentésére 210 nap áll rendelkezésére, majd ezt
követően Megrendelőnek 30 nap áll rendelkezésére az átadás-átvételi eljárás lefolytatására.”
2. A Szerződés IX. rész 3. pont 1. mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó 46 782
298,- Ft egyösszegű átalánydíj (átalányár).”
Továbbá kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díjból 11.352.600,- Ft a pótmunkák ellenértéke, amely összeggel
vállalkozó a 3. részszámlázási ütem során kállított számláját jogosult megemelni.
3. A Szerződés X. rész 2. pont táblázatának 3. részszámlázási ütemének helyére az alábbi
rendelkezés lép:
számla neve: 3. részszámlázási ütem
Számlázható összeg (a teljes nettó ellenérték %-a): a Vállakozói díh 15 %-a a nettó 11 352 600,- Ft
pótmunka ellenértékével növelt összegben
számla kiállításának feltétele, műszaki készültség foka: 100 %-os műszaki készültségi fok elérése
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 1. Mind a vállalkozói díj, fizetési feltételek és a határidő módosítása
is megalapozott a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján figyelemmel az alábbiakra.
1.1. Annak vizsgálata, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az
ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
Felek rögzítik, hogy a födém előzetes vizsgálata során kellő gondossággal eljárva sem lehetett
előre látni, hogy a tetőszerkezet és födém károsodott-e és milyen mértékben. Ezt csak a teljes
feltárást követően lehetett minden kétséget kizáróan felmérni és megállapítani. Továbbá csak a

feltárást követően volt lehetőség arra, hogy a szakértő megállapíthassa, hogy milyen munkálatokat
szükséges elvégezni a gerendák felfekvő felületein a falazat nedvessége és a beázások miatt
nagymértékű rovar és gombakárosodások elhárítása érdekében, amely alapján a Vállalkozó
elkészíthette a pótmunkák ellenértékére vonatkozó árajánlatát.
Folytatás a VII.1. II. pontjában.
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: 35429698 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46782298 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
I.
A szerződés módosítására 2019/08/26. napján került sor.
II. "VI.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:
A műszaki szakértők egyértelmű javaslata volt, hogy a lakóépület használhatósága, élet és
vagyonvédelme, valamint a biztonságos kivitelezés érdekében a Kivitelező mindenképpen végezze
el a pótmunkákat. A tetőszerkezet visszazárása addig nem történhetett meg, amíg a födémszerkezet
megerősítése és felkötése a tetőszerkezethez nem történt meg, mivel a tetőhéjazat súlyával a
tetőszerkezet csak ezután vált terhelhetővé.
Mindemellett Vállalkozó a pótmunkák felmerülését követően a pótmunkákról szóló árajánlat
megtételekor akadályközléssel élt Megrendelő felé, mivel az ehhez szükséges fedezet biztosításáról
szóló döntés képviselő-testületi hatáskörbe tartozik és ezen döntést megelőzően nem tudta a
szükséges pótmunkákat elvégezni.
1.2. Annak vizsgálata, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
Felek a szerződést tetőszerkezet felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése érdekében kötötték,
a felmerült pótmunkák is ebbe a körbe tartoznak műszakilag, így a szerződés általános jellege
változatlan marad.
1.3. Annak vizsgálata, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés
értékének 50%-át:
Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés ellenértéke nettó 35 429 698,- Ft volt, a módosítást
követően növekedett nettó 11 352 600,- Ft pótmunka ellenértékével, így a végösszeg netto 46
782 298,- Ft lett. Erre való tekintettel a növekedés 50% alatt marad. A tartalékkeret nem került
felhasználásra.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Dunavarsány Város Önkormányzata (17197/2019)
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: Dunavarsány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19102885
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 18.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergőné Varga Tünde
Telefon: +36 24521040
E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunavarsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban
Hivatkozási szám: EKR000288792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
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:
2. Búza és Gömöry utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233142-6

További tárgyak:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2. rész: Dunavarsány, 0135/3, 3603, 4636, 4603, 4533, 4568,
4667 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Búza utca felújítása 421,41 fm hosszúságban, Gömöry utca felújítása 485,33 fm hosszúságban.
(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: 4 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:
08451 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Búza és Gömöry utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57802143
Postai cím: Somogyvári Gyula Utca 27
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: gepliget987@gmail.com
Telefon: +36 302101123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24300111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50055382
Postai cím: Regős Utca 20
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
E-mail: ilona.danyi@efficient-co.eu
Telefon: +36 204225926
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: 66448692
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):

45233120-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45233142-6

További tárgyak:
VI.1.3) A teljesítés helye:

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2. rész: Dunavarsány, 0135/3, 3603, 4636, 4603, 4533, 4568,
4667 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Búza utca felújítása 421,41 fm hosszúságban, Gömöry utca felújítása 485,33 fm hosszúságban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 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: 73431666
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57802143
Postai cím: Somogyvári Gyula Utca 27
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: gepliget987@gmail.com
Telefon: +36 302101123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24300111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50055382
Postai cím: Regős Utca 20
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
E-mail: ilona.danyi@efficient-co.eu
Telefon: +36 204225926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva
egyösszegű átalánydíjban nettó 73.431.666 Ft + 27 % (19.826.550 Ft) ÁFA, azaz nettó
hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-hatszázhatvanhat forint + tizenkilencmilliónyolcszázhuszonhatezer-ötszázötven forint ÁFA egyösszegű átalánydíj.”
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 5 hónap.”
A Vállalkozási Szerződés új melléklettel egészül ki:
„- 2. Pótmunka költségvetések.”
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 Megrendelő pótmunkaként rendeli meg
a Vállalkozótól a Búza utca jobb oldali útpálya megerősítését aszfaltráccsal, mivel egy szakaszon
az utca alépítményének teherbírása nem megfelelő. A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a
Vállalkozótól a Búza utcában támfal építését mivel a Búza utca – Petőfi utca sarkán álló épület
állaga miatt az épület melletti közvetlen járdaépítés omlásveszélyt okozna. A tervezett járda
nyomvonalának megváltoztatása miatt szükségessé válik a támfal megépítése. A megrendelt
munkák az eredeti szerződésben nem szerepeltek. A teljesítési határidő a pótmunkákra tekintettel
meghosszabbításra kerül.
Az aszfaltrács beépítése tekintetében egy olyan köztes munkanem valósul meg, melynek külön
kivitelező általi elvégzése sem munkaszervezési, sem technológiai, sem a garanciális feltételek
teljesítése szerpontjából nem oldható meg. A támfal szerkezetében szorosan kapcsolódik a
megépülő járdához, így technikailag nem választható el. Fizikailag csak együtt építhető.
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
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x 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: 66448692 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73431666 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (17139/2019)
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
Telefon: +36 36515250
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
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: „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai
korszerűsítése Egerben”
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-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45321000-3
45421100-5

45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: -Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger,
Kallómalom út 1-3.; hrsz: 1307/23)
-Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17.; hrsz:6912)
-Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1.; hrsz: 8980)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ney F. óvoda:
Energetikai korszerűsítés:
• Nyílászárók

- Az ablakok középtömítéses műanyag szerkezetek, natúr fehér színben, 32 mm három rétegű, víztiszta
fóliával ragasztott meleg peremes üvegezéssel
- Kiegészítő elemek az ablakokon: a gazdasági szárny ablakain szúnyogháló. A raktáron és irodán
biztonsági rács
- Ajtók műanyag szerkezetből, félig üvegezett kivitellel készülnek
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm hőszigetelés készül
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein
• Szükséges bontások, átépítések
- Hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők elbontása szükséges. A szigetelés befejeztével
azok visszaépítendők
- Az előlépcsők esetén legalább 1,00 m mélységben pihenő létesítése szükséges az ajtók előtt. Burkolata
fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- A régi épületrész ereszét 20 cm-el kell kiszélesíteni
Benedek E. óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
• Nyílászárók
- A kazánházon kívül a fa és a műanyag nyílászárók is cserélendők
- Felújítandó fa nyílászárók: kazánház bejárata és ablaka, fehér kivitelben
- Az új nyílászárók natúr fehér színben készülnek, üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött,
melegperemes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- Az üvegfalak félig üvegezve készülnek
- Nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell felszerelni a konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy
nyílászárójára
• Hőszigetelés
- Lábazaton 15 cm polisztirol hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
-Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm expandált polisztirol lemezből készül, a
nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- A szigetelőlemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik
- Lapostetőn 20 cm kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés
- A tetőn legalább 2,5 % lejtés biztosítása szükséges
- A tető vízszigetelése két réteg modifikált bitumenes lemezzel történik
- A tetőfelületen 16 m2-enként a korábbi vízszigeteléstől indítva páraszellőzőket kell elhelyezni
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m
szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A teraszok burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak
megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos
alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Az épület tetőzetén lévő napelemeket a munkálatok idejére el kell távolítani, biztonságos helyen őrizni,
majd helyre kell állítani
• Előtető
- A kazettákon belül a lejtésviszonyokat megváltoztatva új vízszigetelés készül
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással, 3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített deszkázattal új alapfelület készül (lejtése 3%, iránya külső
középső pillér felé mutat)
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezet képzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően
megmarad, vagy cserére kerül
Szivárvány óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
Nyílászárók
- A fém nyílászárók megmaradnak, felületkezelésüket fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi
festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű
fedőmázolással
- A régebben készült nyílászárók cserélendők, a nyílászárók egy része megtartásra kerül

- Az új nyílászárók kivitelezése fehér színben készül, üvegezésük 3 rétegű, argon gázzal töltött, meleg
peremes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- A nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell elhelyezni az F.33-tól az F.40-ig jelű helyiségek ablakaira
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 16 cm expandált polisztirol lemezből készül, a
nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- Lapostetőn 22 cm expandált polisztirol lemezből készül hőszigetelés
- A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott hőszigetelő elemek eltávolítás után pótolandók
- A tető lejtésének ellenőrzése, legalább 2,5%-os lejtés biztosítása
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m
szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A tornaterem ablakinak mellvédjét a tető hőszigetelése miatt szükséges megemelni 20 cm-el
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak
megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos
alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Három napellenző a hőszigetelési munkák során eltávolításra kerülnek a foglalkoztatókról, melyeket a
munkálatok befejezése után helyre kell állítani
- A negyedik foglalkoztatóra az előbbieknek megfelelő új napellenző szerelendő fel
• Előtető
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással,3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített épített deszkázattal új alapfelület készül, lejtése 3%, iránya külső
középső pillér felé mutat
- Az előtetők korábbi vízköpői megmaradnak, másodlagos vízelvezetésként kerülnek alakításra
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezetképzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően
megmarad vagy cserére kerül.
(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-6.5.1-15-EG1-2016-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
5574 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében
óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: "VARIABAU" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius utca 2.
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: 183027352
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:

45210000-2

További tárgyak:

45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45421100-5
45110000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: -Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger,
Kallómalom út 1-3.; hrsz: 1307/23)
-Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17.; hrsz:6912)
-Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1.; hrsz: 8980)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ney F. óvoda:
Energetikai korszerűsítés:
• Nyílászárók
- Az ablakok középtömítéses műanyag szerkezetek, natúr fehér színben, 32 mm három rétegű, víztiszta
fóliával ragasztott meleg peremes üvegezéssel
- Kiegészítő elemek az ablakokon: a gazdasági szárny ablakain szúnyogháló. A raktáron és irodán
biztonsági rács
- Ajtók műanyag szerkezetből, félig üvegezett kivitellel készülnek
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm hőszigetelés készül
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein
• Szükséges bontások, átépítések
- Hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők elbontása szükséges. A szigetelés befejeztével
azok visszaépítendők
- Az előlépcsők esetén legalább 1,00 m mélységben pihenő létesítése szükséges az ajtók előtt. Burkolata
fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- A régi épületrész ereszét 20 cm-el kell kiszélesíteni
Benedek E. óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
• Nyílászárók
- A kazánházon kívül a fa és a műanyag nyílászárók is cserélendők
- Felújítandó fa nyílászárók: kazánház bejárata és ablaka, fehér kivitelben
- Az új nyílászárók natúr fehér színben készülnek, üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött,
melegperemes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- Az üvegfalak félig üvegezve készülnek
- Nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre

- Szúnyoghálót kell felszerelni a konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy
nyílászárójára
• Hőszigetelés
- Lábazaton 15 cm polisztirol hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
-Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm expandált polisztirol lemezből készül, a
nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- A szigetelőlemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik
- Lapostetőn 20 cm kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés
- A tetőn legalább 2,5 % lejtés biztosítása szükséges
- A tető vízszigetelése két réteg modifikált bitumenes lemezzel történik
- A tetőfelületen 16 m2-enként a korábbi vízszigeteléstől indítva páraszellőzőket kell elhelyezni
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m
szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A teraszok burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak
megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos
alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Az épület tetőzetén lévő napelemeket a munkálatok idejére el kell távolítani, biztonságos helyen őrizni,
majd helyre kell állítani
• Előtető
- A kazettákon belül a lejtésviszonyokat megváltoztatva új vízszigetelés készül
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással, 3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített deszkázattal új alapfelület készül (lejtése 3%, iránya külső
középső pillér felé mutat)
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezet képzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően
megmarad, vagy cserére kerül
Szivárvány óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
Nyílászárók
- A fém nyílászárók megmaradnak, felületkezelésüket fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi
festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű
fedőmázolással
- A régebben készült nyílászárók cserélendők, a nyílászárók egy része megtartásra kerül
- Az új nyílászárók kivitelezése fehér színben készül, üvegezésük 3 rétegű, argon gázzal töltött, meleg
peremes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- A nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell elhelyezni az F.33-tól az F.40-ig jelű helyiségek ablakaira
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 16 cm expandált polisztirol lemezből készül, a
nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- Lapostetőn 22 cm expandált polisztirol lemezből készül hőszigetelés
- A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott hőszigetelő elemek eltávolítás után pótolandók
- A tető lejtésének ellenőrzése, legalább 2,5%-os lejtés biztosítása
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m
szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A tornaterem ablakinak mellvédjét a tető hőszigetelése miatt szükséges megemelni 20 cm-el
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak
megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos
alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Három napellenző a hőszigetelési munkák során eltávolításra kerülnek a foglalkoztatókról, melyeket a
munkálatok befejezése után helyre kell állítani
- A negyedik foglalkoztatóra az előbbieknek megfelelő új napellenző szerelendő fel
• Előtető
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni

-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással,3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített épített deszkázattal új alapfelület készül, lejtése 3%, iránya külső
középső pillér felé mutat
- Az előtetők korábbi vízköpői megmaradnak, másodlagos vízelvezetésként kerülnek alakításra
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezetképzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően
megmarad vagy cserére kerül.
(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: 193648075
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "VARIABAU" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
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: 2019/09/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának bontási-kivitelezési munkáinak megkezdése során
- a meglévő napelemek, illetve a mosott kavics leterhelő réteg bontását követően - vált ismertté,
hogy a lapostető hőszigetelésén meglévő geotextil réteg elért, ebből kifolyólag a zárófödémen
elhelyezett, meglévő hőszigetelés elázott. Az eredeti tervek alapján az új szigetelés a meglévő
polisztirolszigetelésre került volna elhelyezésre, azonban az átázott polisztirol hőszigetelés
megtartása műszaki szempontból nem megfelelő, annak bontása és konténeres elszállítása,
továbbá a vállalt energetikai hatékonyság érdekében új, megfelelő lejtésképzéssel ellátott polisztirol
hőszigetelés kialakítása indokolt. Tekintettel arra, hogy a meglévő napelemek eltávolítására és a tető
rétegrendjének megbontására nem volt lehetőség a tervezés során, ezért a probléma a kivitelezés
megkezdéséig nem volt ismert, azaz a munkák elvégzésének szükségessége nem volt előrelátható.
A Vállalkozó által készített költségvetés szerint az 1305 m2-t érintő tetőszigetelési munka ára
10.620.723 Ft + 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: A Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának bontásikivitelezési munkáinak megkezdése során - a meglévő napelemek, illetve a mosott kavics leterhelő
réteg bontását követően - vált ismertté, hogy a lapostető hőszigetelésén meglévő geotextil réteg

elért, ebből kifolyólag a zárófödémen elhelyezett, meglévő hőszigetelés elázott. Az eredeti tervek
alapján az új szigetelés a meglévő polisztirolszigetelésre került volna elhelyezésre, azonban az
átázott polisztirol hőszigetelés megtartása műszaki szempontból nem megfelelő, annak bontása
és konténeres elszállítása, továbbá a vállalt energetikai hatékonyság érdekében új, megfelelő
lejtésképzéssel ellátott polisztirol hőszigetelés kialakítása indokolt. Tekintettel arra, hogy a meglévő
napelemek eltávolítására és a tető rétegrendjének megbontására nem volt lehetőség a tervezés
során, ezért a probléma a kivitelezés megkezdéséig nem volt ismert, azaz a munkák elvégzésének
szükségessége nem volt előrelátható. A Vállalkozó által készített költségvetés szerint az 1305 m2-t
érintő tetőszigetelési munka ára 10.620.723 Ft + ÁFA.
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: 183027352 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 193648075 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (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

Erdőkövesd Községi Önkormányzata (17206/2019)
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: Erdőkövesd Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84202505
Postai cím: II. Rákóczi F. Út 39.
Város: Erdőkövesd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gombás Dezsőné
Telefon: +36 36568038
E-mail: penzugy.ekov@gmail.com
Fax: +36 36568039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erdokovesd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erdokovesd.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS
Hivatkozási szám: EKR001135732018
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:
Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45112000-5

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Erdőkövesd 095, 0104/17, 0105, 0107, 0108/4, 0125, 160/1,
160/2, 188/1, 196, 197/1, 197/5, 224, 260, 267, 285, 367, 401, 526, 535, 549, 573, 587, 588, 596,
614, 670, 671, hrsz-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erdőkövesd község bel- és csapadékvíz elvezetésének megvalósítása a meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer korszerűsítésével, a rendelkezésre bocsátott vízjogi létesítési engedélynek megfelelően, a
műszaki dokumentáció részét képező tervek alapján. Tervezett létesítmények: A községben található
meglevő, felújításra kerülő földmedrű árkok és vízfolyások a részletes helyszínrajzoknak, valamint a hosszszelvényeknek megfelelően, bővítésre illetve burkolásra kerülnek. A burkolatok túlnyomórészt előregyártott

elemekből készülnek, a vízszállításnak megfelelő 20 – 60 cm-es fenékszélességgel. A vízelvezető árkoknál
az átjárókat vasbeton fedlapok beépítésével kell kialakítani, a kapubejárókat minimum 5.0 m szélességgel.
A hidraulikai számításnak megfelelő átereszek, zárt csatornák – átmérő, esés – nem kerülnek elbontásra,
de kitisztításukról a kivitelezés során gondoskodni kell. A vízelvezető rendszerbe beilleszthető meglevő
árokszakasz tisztítását, esetleges javítását a kivitelezés során el kell végezni. Az építés során feleslegessé
vált műtárgyakat amennyiben, az zavarja az épülő árok üzemelését, el kell bontani. Épülő vízelvezető
létesítmények: Erdőkövesd belterületi vízrendezés kapcsán ~8598 fm csapadékcsatorna érintett, ebből
meglévő, megmaradó áteresz ~59 fm, így összesen ~8539 fm csapadékcsatorna épül, melyből: Földmedrű
árok: ~4778 m Nyílt burkolt árok: összesen ~2526 m, ebből - előregyártott vasbeton mederburkoló elemmel:
20/200-as: ~1087 m, 30/200-as: ~1191 m, 40/200-as: 2 m, 60/200-as: ~236 m. - terméskő burkolattal: ~6
m - szárazon rakott terméskő burkolattal: ~4 m Zárt beton csatorna és áteresz: összesen ~1235 m - beton
csatorna: Ø40: ~45 m, Ø80: ~136 m - áteresz: Ø30: ~106 m, Ø40: ~882,5 m, Ø50: ~6 m, Ø60: ~39 m,
Ø80: 19 m, Ø100: ~1,5 m Erdőkövesd község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyes tervét
a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.) 2017/55.tervszám alatt készítette. A tervdokumentáció alapján
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/5181/2018. ált. iktatószám alatt
vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetének
(Műszaki dokumentáció) részét képezi. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak
alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A teljes mennyiség és a műszaki
leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(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-2.1.3-16-HE1-2017-00006
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02184 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (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: MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15412311
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: maxicargokft@gmail.com
Telefon: +36 703898670
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: 246400000
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:

45000000-7

További tárgyak:

45112000-5

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1
45232451-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Erdőkövesd 095, 0104/17, 0105, 0107, 0108/4, 0125, 160/1,
160/2, 188/1, 196, 197/1, 197/5, 224, 260, 267, 285, 367, 401, 526, 535, 549, 573, 587, 588, 596,
614, 670, 671, hrsz-ú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erdőkövesd község bel- és csapadékvíz elvezetésének megvalósítása a meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer korszerűsítésével, a rendelkezésre bocsátott vízjogi létesítési engedélynek megfelelően, a
műszaki dokumentáció részét képező tervek alapján. Tervezett létesítmények: A községben található
meglevő, felújításra kerülő földmedrű árkok és vízfolyások a részletes helyszínrajzoknak, valamint a hosszszelvényeknek megfelelően, bővítésre illetve burkolásra kerülnek. A burkolatok túlnyomórészt előregyártott
elemekből készülnek, a vízszállításnak megfelelő 20 – 60 cm-es fenékszélességgel. A vízelvezető árkoknál
az átjárókat vasbeton fedlapok beépítésével kell kialakítani, a kapubejárókat minimum 5.0 m szélességgel.
A hidraulikai számításnak megfelelő átereszek, zárt csatornák – átmérő, esés – nem kerülnek elbontásra,
de kitisztításukról a kivitelezés során gondoskodni kell. A vízelvezető rendszerbe beilleszthető meglevő
árokszakasz tisztítását, esetleges javítását a kivitelezés során el kell végezni. Az építés során feleslegessé
vált műtárgyakat amennyiben, az zavarja az épülő árok üzemelését, el kell bontani. Épülő vízelvezető
létesítmények: Erdőkövesd belterületi vízrendezés kapcsán ~8598 fm csapadékcsatorna érintett, ebből
meglévő, megmaradó áteresz ~59 fm, így összesen ~8539 fm csapadékcsatorna épül, melyből: Földmedrű
árok: ~4778 m Nyílt burkolt árok: összesen ~2526 m, ebből - előregyártott vasbeton mederburkoló elemmel:
20/200-as: ~1087 m, 30/200-as: ~1191 m, 40/200-as: 2 m, 60/200-as: ~236 m. - terméskő burkolattal: ~6
m - szárazon rakott terméskő burkolattal: ~4 m Zárt beton csatorna és áteresz: összesen ~1235 m - beton
csatorna: Ø40: ~45 m, Ø80: ~136 m - áteresz: Ø30: ~106 m, Ø40: ~882,5 m, Ø50: ~6 m, Ø60: ~39 m,
Ø80: 19 m, Ø100: ~1,5 m Erdőkövesd község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyes tervét
a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.) 2017/55.tervszám alatt készítette. A tervdokumentáció alapján
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/5181/2018. ált. iktatószám alatt
vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetének
(Műszaki dokumentáció) részét képezi. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak
alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A teljes mennyiség és a műszaki
leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(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: 246495826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15412311
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: maxicargokft@gmail.com
Telefon: +36 703898670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés V. 2. pontját az alábbiak szerint módosították:
Eredeti szöveg:
„2. Teljesítési véghatáridő:
Felek az alábbi ütemezésben állapodnak meg:
A Szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésének napjától számított legfeljebb
8 hónap, mely a mindenkori támogatási szerződéssel összhangban jelenleg 2019. augusztus 31.
Megrendelő egyértelműen rögzíti, hogy a teljesítési véghatáridő a Kbt.141.§(4) a) pontja alapján a
mindenkori támogatási szerződéssel összhangban további 1 hónappal módosulhat.
Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles a teljesítési véghatáridő esetleges módosulásának
időpontjában a szerződés mellékletét képező ütemtervet aktualizálni, és megrendelővel, illetve
annak műszaki ellenőrével jóváhagyatni. Megrendelő egyértelműen rögzíti, továbbá, hogy a
teljesítési határidőbe nem számítanak bele azok a munkanapok, amelyek az építési naplóban
dokumentáltan, és a műszaki ellenőr által igazoltan az ütemtervben rögzített munkafolyamatok
és az adott munkafolyamatokra vonatkozó építési technológiai előírások alapján munkavégzésre
alkalmatlanok. A Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján ezen munkanapok számával a teljesítési határidő
automatikusan meghosszabbítható. A határidő hosszabbítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel
összefüggésben – amennyiben az szükséges - a támogatási szerződés is módosításra kerül.
Megrendelő előtejesítést elfogad.
A teljesítés ütemezése a jelen Szerződés X.6. pontjában foglaltakhoz igazodik.”
Módosított szöveg:
„2. Teljesítési véghatáridő:
Felek az alábbi ütemezésben állapodnak meg:
A Szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 8 hónap + 12
nap, azaz 2019. október 12.
Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles a teljesítési véghatáridő esetleges módosulásának
időpontjában a szerződés mellékletét képező ütemtervet aktualizálni, és megrendelővel, illetve
annak műszaki ellenőrével jóváhagyatni. Megrendelő egyértelműen rögzíti, továbbá, hogy a
teljesítési határidőbe nem számítanak bele azok a munkanapok, amelyek az építési naplóban
dokumentáltan, és a műszaki ellenőr által igazoltan az ütemtervben rögzített munkafolyamatok
és az adott munkafolyamatokra vonatkozó építési technológiai előírások alapján munkavégzésre
alkalmatlanok. A Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján ezen munkanapok számával a teljesítési határidő
automatikusan meghosszabbítható. A határidő hosszabbítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel
összefüggésben – amennyiben az szükséges - a támogatási szerződés is módosításra kerül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A teljesítés ütemezése a jelen Szerződés X.6. pontjában foglaltakhoz igazodik.”
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés IX. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosították:
Eredeti szöveg:
„3. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. . A jelen Szerződésben meghatározott munka
hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó: 246 400 000 Ft azaz
kétszáznegyvenhatmillió-négyszázezer Forint.”
Módosított szöveg:
3. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződésben meghatározott munka hiánytalan
és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó: 246 495 826 Ft azaz
kétszáznegyvenhatmillió-négyszázkilencvenötezer-nyolcszázhuszonhat Forint.

3. A 4.2.pontban foglalt ellenérték növekedés fedezetéül a TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 pályázat
költségsorai között átcsoportosított maradványösszeg szolgál.
4. A 2.2.pontban megadottak szerint a Rendelet 28. § (1) szerint lefolytatott egyeztetés
eredményeként a Rend.28.§(3) szerint a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés ezen
tételeit megfelelően módosítják, a módosított költségvetés jelen szerződésmód.1. sz.mellékletét
képezi.
5.A 2.3. pontban megadottak szerint megrendelt pótmunka költségvetése szerződésmódosítás 2.
sz.mellékletét képezi.
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződést a szerződésmód.1. mellékletét képező műszaki
tartalom-változás szerinti tartalomnak megfelelően köteles teljesíteni
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: 2019.06.22-23-i felhőszakadás következtében károsított
munkaterület helyreállítási munkáinak időigénye miatt Felek a teljesítési határidőt 2019.10.12re történő módosításában állapodtak meg, figyelembe véve, azt is, hogy a Szerződés
hatálybalépésének időpontjában már nem állt rendelkezésre a felhívásban rögzített 10 hónap a
kivitelezésre, így a Szerződés V. 2. pontjában rögzítettek szerint a Kbt. 141. § (4) a) alapján a
teljesítési határidő 1 hónappal módosulhatott.
A 2019.06.22-23-i nagy esőzés okozta problémára tekintettel Felek 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (1) szerint egyenértékű műszaki megoldás megvalósításában is megállapodtak,
mely sokkal biztonságosabb, fenntarthatóbb és költséghatékonyabb, valamint nem igényel vízjogi
létesítési engedély módosítást sem, melyből adódó költségmegtakarítást Megrendelő forráshiány
miatt a pályázatból kimaradt csatornaszakaszok pótmunkaként történő megrendelésére fordította.
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: 246400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 246495826 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége (16520/2019)
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: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72656161
Postai cím: Lónyay Utca 17. 1/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pleszkó Ildikó
Telefon: +36 14111356
E-mail: pleszko.ildiko@efoesz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://efoesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézikönyvek előkészítese és nyomdai előállítása
Hivatkozási szám: EKR000807342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nyomdai előkészítés és előállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Lónyay Utca 17. 1/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi termékek előkészítése és nyomdai előállítása. Az előkészítés részét képezi a grafikai tervezés,
a képi illusztrációk előállítása vagy beszerzése, tőrdelés, lektorálás magyar és idegen nyelven, nyomdai
előkészítés. Kiadvány 1 - Kőnnyen érthető kiadvány - kézikőnyv digitális eszkőzők alkalmazásához
(1.200 db) Kiadvány 2 - Kézikőnyv őnérvényesítő csoportok létrehozásáról, műkődtetéséről,
műkődéséről (300 db) Kiadvány 3 - Kézikőnyv értelmi fogyatékossággal élő emberek őnálló
életvitelének támogatásáról (300 db) Kiadvány 4 - Kőnnyen érthető kiadvány - kézikőnyv a támogatott
lakhatásról (elmélet&gyakorlat) (1.200 db) Képzési anyag 1 - Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó (600
db) Képzési anyag 2 - Őnálló Életviteli Centrumokban dolgozó munkatársak felkészítéséhez kapcsolódó
(100 db) Képzési anyag 3 - Mentorok felkészítéséhez (40 db) Workshop segédanyagok - Munkafűzetek 8
témában (8 x 1200 = 9.600 db) Leporelló 1 - EFOP projekt bemutatása (30.000 db) Leporelló 2 - Őnálló

Életviteli Centrumok bemutatása (20 féle tartalom) (20 x 1.500= 30.000 db) Rollup 1 - Őnálló Életviteli
Centrum (20 féle tartalom) (20 x 1 db) --- Rollup 2 - 20 db EFOP bemutató + 2 db ÉFOÉSZ (1 x 20 db + 1 x 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/27 (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: EFOP-1.1.5.17-2017-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22848 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyomdai előkészítés és előállítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: kratochwill.balazs@hivatalosnyomda.hu
Telefon: +36 203478261
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27358146
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37901800
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):

79821000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79822500-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Lónyay Utca 17. 1/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az alábbi termékek előkészítése és nyomdai előállítása. Az előkészítés részét képezi a grafikai tervezés,
a képi illusztrációk előállítása vagy beszerzése, tőrdelés, lektorálás magyar és idegen nyelven, nyomdai
előkészítés. Kiadvány 1 - Kőnnyen érthető kiadvány - kézikőnyv digitális eszkőzők alkalmazásához
(1.200 db) Kiadvány 2 - Kézikőnyv őnérvényesítő csoportok létrehozásáról, műkődtetéséről,
műkődéséről (300 db) Kiadvány 3 - Kézikőnyv értelmi fogyatékossággal élő emberek őnálló
életvitelének támogatásáról (300 db) Kiadvány 4 - Kőnnyen érthető kiadvány - kézikőnyv a támogatott
lakhatásról (elmélet&gyakorlat) (1.200 db) Képzési anyag 1 - Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó (600
db) Képzési anyag 2 - Őnálló Életviteli Centrumokban dolgozó munkatársak felkészítéséhez kapcsolódó
(100 db) Képzési anyag 3 - Mentorok felkészítéséhez (40 db) Workshop segédanyagok - Munkafűzetek 8
témában (8 x 1200 = 9.600 db) Leporelló 1 - EFOP projekt bemutatása (30.000 db) Leporelló 2 - Őnálló
Életviteli Centrumok bemutatása (20 féle tartalom) (20 x 1.500= 30.000 db) Rollup 1 - Őnálló Életviteli
Centrum (20 féle tartalom) (20 x 1 db) --- Rollup 2 - 20 db EFOP bemutató + 2 db ÉFOÉSZ (1 x 20 db + 1 x 2
db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/27 (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: 37901800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: kratochwill.balazs@hivatalosnyomda.hu
Telefon: +36 203478261
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27358146
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az alapszerződés 4. pontja módosul:
„4 A szerződés időbeli hatálya
A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és legkésőbb 2019. december 31. napig
hatályos, azzal, hogy a 2019. december 31. napot megelőzően leadott eseti megrendelőben foglalt
feladatokat Vállalkozó 2019. december 31. napot követően is köteles teljesíteni. Amennyiben
a Szerződés Felek általi aláírása nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba
lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.”
Az Alapszerződés egyéb feltételei nem módosulnak.
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 műszaki leírás szerinti „Kiadvány 3” és „Kiadvány 4” kézikönyvek
szakmai tartalmát illetően az önálló életvitelt és a támogatott lakhatás elméleti-gyakorlati
megvalósulását hivatott tárgyalni az aktuális szakmai irányvonalak mentén.
2019.05.27-én megjelent a 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat, amely alapvető szakmai
kérdésekben változtatott a fogyatékossággal élő személyek önálló életviteléhez kapcsolódó
közösségi szolgáltatások, így a támogatott lakhatás modelljén is, ezért mindkét Kiadvány szakmai
tartalmát megváltozott koncepció tartalmaihoz kell igazítani, és gyakorlati tapasztalatokat kell
szerezni a koncepció egyes elemeinek megvalósításáról, ennek időigénye miatt azonban az eredeti
teljesítési határidőt módosítani kell. Az új jogszabály és annak tartalmát képező koncepcióváltozás a
2018.11.27-én megkötött Alapszerződés megkötésekor előre nem volt látható.
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: 37901800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37901800 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fonyód Város Önkormányzata (16110/2019)
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: Fonyód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81052912
Postai cím: Fő Utca 19*
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hídvégi József
Telefon: +36 85562980
E-mail: polgarmester@fonyod.hu
Fax: +36 85562980
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonyod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fonyód, Fő u. 25-27 számú épületének felújítása...
Hivatkozási szám: EKR000796792018
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:
Közkonyha felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261400-8

További tárgyak:

45262500-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8640 Fonyód, Fő u. 25-27., 6647/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

III. részajánlati kör: VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 - "Fonyód a fejlődés útján"- közkonyha felújítása - kére-lem
azonosító száma: 1895677102
Az óvoda épület földszintjén lévő nagyjából nettó 224,54 m2 (ebbe tartozik a 62,07 m2-es közlekedő
folyosó is) konyharész gépészeti és konyhatechnológiai felújítása, valamint kisebb építészeti átalakítása.
28 darab új belső nyílászáróról készül. 2 db 3 személyes felnőtt öltözőszekrény készül. A dokumentációban
részletezettek szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem 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 szol-gáltatásokat 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 fogad-ja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) be-kezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani,
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beru-házás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények-nek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a sze-rint
az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket végle-gesíthetik.
A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben
a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a
Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22922 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Közkonyha felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/26 (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: Axis '94 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41998810
Postai cím: Németh István Fasor 10
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: doode84@gmail.com
Telefon: +36 302985130 / +36 303044298
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: 27779685
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:

45261400-8

További tárgyak:

45262500-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8640 Fonyód, Fő u. 25-27., 6647/2 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör: VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 - "Fonyód a fejlődés útján"- közkonyha felújítása - kére-lem
azonosító száma: 1895677102
Az óvoda épület földszintjén lévő nagyjából nettó 224,54 m2 (ebbe tartozik a 62,07 m2-es közlekedő
folyosó is) konyharész gépészeti és konyhatechnológiai felújítása, valamint kisebb építészeti átalakítása.
28 darab új belső nyílászáróról készül. 2 db 3 személyes felnőtt öltözőszekrény készül. A dokumentációban
részletezettek szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem 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 szol-gáltatásokat 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 fogad-ja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) be-kezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani,
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beru-házás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények-nek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a sze-rint
az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket végle-gesíthetik.
A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben
a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a
Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (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: 27779685
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Axis '94 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41998810
Postai cím: Németh István Fasor 10
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: doode84@gmail.com
Telefon: +36 302985130 / +36 303044298
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vállalkozási szerződés 2.1. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják:

2.1. A felek a teljesítési véghatáridőt 2019. augusztus 25. napjában határozzák meg. A Megrendelő
előteljesítést elfogad.
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának,
teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen
nettó 27.925.329,- Ft + Áfa, azaz bruttó 35.465.168,- Ft vállalkozói díj illeti meg.
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) Előre nem látható (vis maior) körülmények és következmények
-Fűtésrendszer
Felek rögzítik, hogy az eredeti gépésztervek szerint a fűtési rendszer gerincvezetéke a meglévő
acélcső maradt volna, kizárólag a bekötések és a radiátorok cseréje volt tervezett, viszont a bontás
során a falban illetve a födémben lévő nem látszó részek (előre nem látható vis maior körülmények)
erősen korrodált állapota miatt a teljes gerincvezeték cseréje vált szükségessé.
[...]További körümények ismertetése a szerződésmódosításban!
B) Továbbá felek rögzítik, hogy a fentiek alapján a kivitelezés megvalósítása során előre nem
látható, a Vállalkozó érdekkörén kívül eső körülmények miatt az eredetileg tervezett műszaki
tartalom megvalósítása nem lehetséges (a bekötések helyei változtak, melynek eredményeképpen a
radiátor típusok és azok szerelvényei módosultak).
[...]További körümények ismertetése a szerződésmódosításban!
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: 27779685 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27779685 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fonyód Város Önkormányzata (16810/2019)
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: Fonyód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81052912
Postai cím: Fő Utca 19*
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 306932177
E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonyod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Szabadstrandfejlesztés-kivitelezés Fonyód"
Hivatkozási szám: EKR000510132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Környezetrendezés-Huszka utcai Strand
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112710-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: VIII.rk: Fonyód, Huszka utcai strand, 5037/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetrendezés
A pályázattal érintett ingatlan a település Bélatelep-i településrészén, a város üdülőterületén, víz-, szennyvízés villanyvezetékkel kiépített közvetlen Balaton-parti területen helyezkedik, mely Fonyód Huszka utcai
strandja.
Környezetrendezés:
A tevékenységen belüli munkák a strand általános működéshez kapcsolódó kivitelezési munkálatokat
tartalmazza:
A strand területén lévő faállományból megjelölt fák kivágása és elszállítása, melyek a fa egészségi- és
esztétikai állapota miatt szükségesek.
A mostani és a korábbi fakivágásból visszamaradt tuskók és gyökérzet kimarása, majd ezt követően a
talajegyengetése.

Strand keleti részén kerítés építése, 3D -s elemekből, kiskapu létesítésével.
A Huszka utcai bejáratnál két oldalon fa kerítéselemek felújítása, helyreállítása.
A Huszka utcai bejáratnál két oldalon fa virágláda létesítése 1-1 db.
Jelenlegi kör alakú öltöző és az alatta lévő 1 m2 térkő felbontása, területkiegyenlítése
Homokozó megszüntetése, területrendezéssel.
A keleti oldali öbölrészen a kövek felszedése, a strand fövenyes részének kialakításához a terület
egyengetése.
A strand keleti részén 83,5 m2-nyi járda elbontása.
120 m2 járda felújítása (bejárattól jobbra a büfé, WC é, 60 m x 2 m) viacolor burkolattal.
A strand területén a végig húzódó partvédmű mellett található betonos rész szegélyén csúszásveszélyt jelző
sárga csík felfestése.
A strand területén a talajegyengetéseket, földmunkákat követően trágyásítás és füvesítés és fásítás.
Játszótéri játékok telepítése és ütéscsillapító gumiburkolat telepítése
A strand területére pályázati forrásból árubeszerzés kapcsán játszótéri játékok kerülnek beszerzésre.
Feladat a játékok telepítése és azokkal összefüggő tereprendezés, kitermelt föld elszállítása, valamint a
telepítésre kerülő játékokhoz megfelelő alapozással ütéscsillapító gumiburkolat készítése.
További részletek a műszaki dokumentációban .
(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: 2019/05/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (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:
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:
10266 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: VIII.rk - Környezetrendezés-Huszka utcai Strand Rész száma: 8 Elnevezés:
Környezetrendezés-Huszka utcai Strand
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
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: 16184500
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112710-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: VIII.rk: Fonyód, Huszka utcai strand, 5037/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetrendezés
A pályázattal érintett ingatlan a település Bélatelep-i településrészén, a város üdülőterületén, víz-, szennyvízés villanyvezetékkel kiépített közvetlen Balaton-parti területen helyezkedik, mely Fonyód Huszka utcai
strandja.
Környezetrendezés:
A tevékenységen belüli munkák a strand általános működéshez kapcsolódó kivitelezési munkálatokat
tartalmazza:
A strand területén lévő faállományból megjelölt fák kivágása és elszállítása, melyek a fa egészségi- és
esztétikai állapota miatt szükségesek.
A mostani és a korábbi fakivágásból visszamaradt tuskók és gyökérzet kimarása, majd ezt követően a
talajegyengetése.
Strand keleti részén kerítés építése, 3D -s elemekből, kiskapu létesítésével.
A Huszka utcai bejáratnál két oldalon fa kerítéselemek felújítása, helyreállítása.
A Huszka utcai bejáratnál két oldalon fa virágláda létesítése 1-1 db.
Jelenlegi kör alakú öltöző és az alatta lévő 1 m2 térkő felbontása, területkiegyenlítése
Homokozó megszüntetése, területrendezéssel.
A keleti oldali öbölrészen a kövek felszedése, a strand fövenyes részének kialakításához a terület
egyengetése.
A strand keleti részén 83,5 m2-nyi járda elbontása.
120 m2 járda felújítása (bejárattól jobbra a büfé, WC é, 60 m x 2 m) viacolor burkolattal.
A strand területén a végig húzódó partvédmű mellett található betonos rész szegélyén csúszásveszélyt jelző
sárga csík felfestése.
A strand területén a talajegyengetéseket, földmunkákat követően trágyásítás és füvesítés és fásítás.
Játszótéri játékok telepítése és ütéscsillapító gumiburkolat telepítése
A strand területére pályázati forrásból árubeszerzés kapcsán játszótéri játékok kerülnek beszerzésre.
Feladat a játékok telepítése és azokkal összefüggő tereprendezés, kitermelt föld elszállítása, valamint a
telepítésre kerülő játékokhoz megfelelő alapozással ütéscsillapító gumiburkolat készítése.
További részletek a műszaki dokumentációban .
(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: 2019/05/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/03 (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: 16184500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737

Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Előre nem látható (vis maior) körülmények és következmények
A kedvezőtlen és kirívóan csapadékos májusi és júniusi időjárás miatt a talaj felázott, folyamatosan
víz alatt állt, így a területen a felújítási munkálatokat nem lehetett folyamatosan végezni.
A Vállalkozó a fenti indokok miatt 2019. június hó 26. napján akadályt közölt.
A fent leírt indokok alapján, a közbeszerzési eljárásban rögzített teljesítési határidőt indokolt tárgyi
szerződésmódosítással 2019. július 3. napjára módosítani.
A jelen pontban megnevezett körülmények hatásának következményeként a szükséges
változtatások a kivitelezési véghatáridőt 2019. július 3. napjáig meghosszabbítják.
Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési véghatáridő módosítására
irányul.
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 kedvezőtlen és kirívóan csapadékos májusi és júniusi időjárás
miatt a talaj felázott, folyamatosan víz alatt állt, így a területen sétányfelújítást végző másik
gazdasági társaság a munkáját nem tudta időben elvégezni.
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: 16184500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16184500 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (16923/2019)
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: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16360
Postai cím: Piac utca 54.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére „KEHOP-5.2.2- 16 azonosító számú
projekt keretében „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek
kiemelt épületenergetikai fejlesztései: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 14. Hrsz.: 6211”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére „KEHOP-5.2.2- 16 azonosító számú projekt keretében „A
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek kiemelt épületenergetikai
fejlesztései: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 14. Hrsz.: 6211”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u.14. Hrsz: 6211
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u.14. Hrsz: 6211
Új, homlokzati 3 rétegű, meleg peremes, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek
elhelyezésre, konszignáció és terv szerint, kívül-belül RAL 9016 fehér színben. Belül műanyag
párkány RAL 9001 színben, kívül festett műanyag bevonatos acéllemez párkány kerül
beépítésre. A cserélendő nyílászárók műanyag tok és szárnyrendszerrel, résszellőzős vasalattal
készülnek (Uf=1.10 W/m2K)
16 cm vtg. AUSTROTHERM homlokzati EPS polisztirol hab hőszigetelő rendszer készül az épület

teljes külső homlokzat felületére, műanyag dübelezéssel. A nyílászárók sávjában, terv szerinti
helyeken ROCKWOOL Frontrock MAX-E 16 cm vtg, 20 cm széles kőzetgyapot hőszigetelő sávot
kell készíteni tűzvédelmi előírások szerint, acél beütőszeges dübelezéssel. 16 cm vtg.
AUSTROTHERM XPS TOP P lábazati hőszigetelés készül, melyet a járdaszint-rámpák alatt is 0,50
m mélységig folytonosan kell kialakítani. A járdaszint felett a padlóvonalhoz képest 30 cm
(járdaszinthez cca. 40 cm) magasságban lábazati hőszigetelő rendszerkezet készül.
A pincefödémen 20 cm Frontrock MAX-E homlokzati kőzetgyapot hőszig. rendszer a padlásfödémen 30 cm
Rockwool (2X15 cm Airrock LD) padlás hőszigetelés készül.
Külső felületképzés a homlokzaton LB Knauf nemesvakolat rendszerrel, a lábazaton LB Knauf
lábazatvakolattal készül, a meglévőhöz igazodva, változatlan színezési rendszerben.
A fűtési rendszer változik. A meglévő, felújítandó épület fűtési hő ellátására a kávézó
helyiségbe 1 db Viessmann Vitodens-111-W tip. 26 kW - os kondenzációs fűtő fali gázkazán kerül
beépítésre. A régi FÉG konvektorok elbontandók. A tervezett hőleadók DUNAFERR-Lux Uni 600
mm építési magasságú beépített szelepes acéllemez lapradiátorok.
A tervezett zárt égésterű fűtő fali kazán égéstermék-elvezető/levegő-bevezető rendszere a
Viessmann által gyártott és forgalmazott Ø60/Ø100 mm-es mérető kettősfalú függőleges PPS
műanyag füstgázcsőből/ levegőcsőből és rendszerelemekből készül.
22 db 260 Wp polikristályos napelem (5,72 kW telepített telj.) és 1 db Fronius inverter készül a
kapcsolódó csövezésekkel, tetőtartókkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13867 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére
„KEHOP-5.2.2- 16 azonosító számú projekt keretében „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/
vagyonkezelt középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 14.
Hrsz.: 6211”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
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: 28783262
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u.14. Hrsz: 6211
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u.14. Hrsz: 6211
Új, homlokzati 3 rétegű, meleg peremes, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek
elhelyezésre, konszignáció és terv szerint, kívül-belül RAL 9016 fehér színben. Belül műanyag
párkány RAL 9001 színben, kívül festett műanyag bevonatos acéllemez párkány kerül
beépítésre. A cserélendő nyílászárók műanyag tok és szárnyrendszerrel, résszellőzős vasalattal
készülnek (Uf=1.10 W/m2K)
16 cm vtg. AUSTROTHERM homlokzati EPS polisztirol hab hőszigetelő rendszer készül az épület
teljes külső homlokzat felületére, műanyag dübelezéssel. A nyílászárók sávjában, terv szerinti
helyeken ROCKWOOL Frontrock MAX-E 16 cm vtg, 20 cm széles kőzetgyapot hőszigetelő sávot
kell készíteni tűzvédelmi előírások szerint, acél beütőszeges dübelezéssel. 16 cm vtg.
AUSTROTHERM XPS TOP P lábazati hőszigetelés készül, melyet a járdaszint-rámpák alatt is 0,50
m mélységig folytonosan kell kialakítani. A járdaszint felett a padlóvonalhoz képest 30 cm
(járdaszinthez cca. 40 cm) magasságban lábazati hőszigetelő rendszerkezet készül.
A pincefödémen 20 cm Frontrock MAX-E homlokzati kőzetgyapot hőszig. rendszer a
padlásfödémen 30 cm Rockwool (2X15 cm Airrock LD) padlás hőszigetelés készül.
Külső felületképzés a homlokzaton LB Knauf nemesvakolat rendszerrel, a lábazaton LB Knauf
lábazatvakolattal készül, a meglévőhöz igazodva, változatlan színezési rendszerben.
A fűtési rendszer változik. A meglévő, felújítandó épület fűtési hő ellátására a kávézó
helyiségbe 1 db Viessmann Vitodens-111-W tip. 26 kW - os kondenzációs fűtő fali gázkazán kerül
beépítésre. A régi FÉG konvektorok elbontandók. A tervezett hőleadók DUNAFERR-Lux Uni 600
mm építési magasságú beépített szelepes acéllemez lapradiátorok.
A tervezett zárt égésterű fűtő fali kazán égéstermék-elvezető/levegő-bevezető rendszere a
Viessmann által gyártott és forgalmazott Ø60/Ø100 mm-es mérető kettősfalú függőleges PPS
műanyag füstgázcsőből/ levegőcsőből és rendszerelemekből készül.
22 db 260 Wp polikristályos napelem (5,72 kW telepített telj.) és 1 db Fronius inverter készül a
kapcsolódó csövezésekkel, tetőtartókkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28783262
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tömb 2002 Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
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: 2016/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződő felek a Rendelet 28. § (1) - (3) bekezdései alapján a vállalkozó által benyújtott árazott
költség-vetést jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint 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: Szerződő felek az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése
szerint az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le, amely során a
beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették. A vállalkozó által kezdeményezett műszakiszakmai egyeztetés oka az volt, hogy nyertes ajánlatának benyújtásakor (2016. október 4.) előre
nem láthatta, hogy az ajánlatában rögzített VIESSMANN Vitodens 111-W 26 típusú gázüzemű
kondenzációs falikazán már nem beszerezhető a rendelkezésre álló teljesítési határidőn belül.
Erre figyelemmel Szerződő felek a vállalkozó ajánlatában megjelölt termékkel egyenértékű
minőségű helyettesítő termék (Westen Star Condens+ 33) beépítésében egyeztek meg a beruházás
tervezőjének, felelős műszaki vezetőjének és műszaki ellenőrének nyilatkozata alapján.
Fentiekre figyelemmel módosítani szükséges a vállalkozó által benyújtott árazott költségvetést a
tényle-gesen beépítésre kerülő, műszakilag egyenértékű helyettesítő termékkel.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 141. § (6) bekezdése alapján nem tekinthető lényegesnek, mivel az eredeti szerződéses
feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg.
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: 28783262 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28783262 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A bírság összegének utalása folyamatban van.

VII.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Jászapáti Városi Önkormányzat (17121/2019)
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: Jászapáti Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24055235
Postai cím: Dr. Szlovencsák Imre Utca 2.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Ferenc
Telefon: +36 57540100
E-mail: titkarsag@jaszapati.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszapati.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termálvezeték építése Jászapátiban
Hivatkozási szám: EKR000782762018
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:
Termálvezeték építése Jászapátiban
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: Jászapáti hrsz: 697, 684/3, 2799, 1/6, 1/5, 1/4, 3262, 1/3, 1/8,
679, 696/2, 2661/3, 711, 684/5, 684/4, 2375, 2371/6, 2787/1, 2787/2, 70, 870, 680, 2374/2, 1955,
2561/2 Teljes hrsz lista II.2.13) p.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a meglévő termálvíz (gyógyvíz) bázis kiegészítésére és részben helyettesítésére egy új
termálkút fúrása, a keletkezett többlet termálvízzel a strand területén található fürdőmedencék egész éves
üzemeltetésének megoldása, továbbá az új kút és a strand között olyan termálvíz szolgáltató települési
közmű létrehozása, amellyel közintézmények (iskolák, óvodák, hivatalok) kiegészítő fűtésére és melegvíz
előállítására használt fosszilis (földgáz) energiahordozót lehet kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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-3.2.2-15-JN1-2016-00008
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23716 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Termálvezeték építése Jászapátiban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/11 (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: V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23072525
Postai cím: István király Út 19-21
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: info@vkristaly95kft.hu
Telefon: +36 57/442502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57/442255
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148048768
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:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti hrsz: 697, 684/3, 2799, 1/6, 1/5, 1/4, 3262, 1/3, 1/8,
679, 696/2, 2661/3, 711, 684/5, 684/4, 2375, 2371/6, 2787/1, 2787/2, 70, 870, 680, 2374/2, 1955,
2561/2 Teljes hrsz lista II.2.13) p.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a meglévő termálvíz (gyógyvíz) bázis kiegészítésére és részben helyettesítésére egy új
termálkút fúrása, a keletkezett többlet termálvízzel a strand területén található fürdőmedencék egész éves
üzemeltetésének megoldása, továbbá az új kút és a strand között olyan termálvíz szolgáltató települési
közmű létrehozása, amellyel közintézmények (iskolák, óvodák, hivatalok) kiegészítő fűtésére és melegvíz
előállítására használt fosszilis (földgáz) energiahordozót lehet kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148048768
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23072525
Postai cím: István király Út 19-21
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: info@vkristaly95kft.hu
Telefon: +36 57442502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57442255
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződés VII. 47. alpontját módosítják, minek alapján a
hivatkozott pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles az építési munkák
teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdésének tervezett időpontja előtt 5 (öt) nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést
küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját,
mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a
napra hívja össze az eljárást. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap lehet. Az
átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy Vállalkozó a Szerződés tárgya szerinti építési
tevékenységet a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban
meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt
Műszaki Specifikációban és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.
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 Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján, és a Ptk. 6:247.§ (2)
bekezdésének való megfelelés érdekében.
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: 148048768 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148048768 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Jászkisér Város Önkormányzataa (17119/2019)
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: Jászkisér Város Önkormányzataa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59147857
Postai cím: Fő Út 7.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukácsi György
Telefon: +36 57550130
E-mail: polgarmester@jaszkiser.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszkiser.hu/alap/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátor Ház kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000680572018
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:
Inkubátor Ház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5137 Jászkisér, Fő út 4. (hrsz: 986)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az inkubátor ház épülete az Ajánlatkérő tulajdonában lévő telken, egy meglévő épület átalakításával kerül
megvalósításra, a tervezési programban meghatározott feltételek szerint. A meglévő épület elavult állapotú,
alaprajzi átalakítása és teljes körű felújítása szükséges. Az épület előző funkciója mozi és kereskedelmi
funkció volt, alaprajzi kialakítása ennek megfelelően kettő nagyteremből és több kisebb helyiségből áll. A
volt nézőtér padlószintje lejtős, a volt vetítő helyiség szintben osztott. A kereskedelmi egység alaprajzilag
és megközelítés tekintetében is elkülönül egymástól. A nyugati homlokzaton így két bejárat található, külön
előlépcsővel, a terepszinthez képest jelentős szintkülönbséggel. Az udvarhoz tornáccal csatlakozik az
épület, itt a terep és a padlóvonal szintje közel azonos. Az udvarról nyílik a pince lejárata, a boltíves pince a
délnyugati szárny alatt található. A meglévő épületszerkezetek állapota szemrevételezés alapján megfelelő,
az épület a tervezett funkció kielégítésére alkalmas.

Az átalakítás során a színpadot el kell bontani, a mozi nézőtér lejtős padlóját nagyrészt fel kell tölteni, egy
kisebb területen azonban bontani kell a többi padlószinttel való kiegyenlítés céljából. Bontandó a vetítő
szintje, az előlépcsők, válaszfalak, nyílászárók helye a bontási és a tervezett alaprajznak megfelelően. A
jelenlegi mozi és kereskedelmi terület közötti fal bontása előtt a födémszerkezet vizsgálata szükséges, a fal
bonthatóságának megállapítására.
A kivitelezendő épületben egy többcélú nagyterem, kiszolgáló helyiségekkel és öt új iroda önálló mosdóval
kerül kialakításra, a tervezett funkció kiszolgálására. A bejárat átalakításra kerül, a nyugati homlokzaton
egy főbejárat készül, az akadálymentes bejárat az udvar felől közelíthető meg. Az udvaron kapnak helyet
a szükséges parkolók, az akadálymentes parkolóval együtt. A pince a jelenlegi formájában marad meg, a
lejárata lesz felújítva és a pincében lesz elhelyezve az új gépészet, az épületgépész terv szerint. Az épület
tetején napelemes rendszer kerül elhelyezésre. A tetőszerkezetet a kivitelezés időszakában – a tetőfedés
bontásával párhuzamosan - felül kell vizsgálni, a jelenleg nem látható szerkezeti részek ellenőrzése céljából.
Az esetlegesen szükséges megerősítéseket el kell végezni. Az átalakítás során a meglévő szerkezetek –
feltáráskor esetlegesen láthatóvá vált – hibáit ki kell javítani, tetőfedést, lécezést cserélni kell, az építészeti
kialakítást, gépész – és elektromos rendszert a vonatkozó dokumentáció szerint fel kell újítani.
A kialakítással kapcsolatos további részleteket a Műszaki leírás és a Vállalkozási Szerződés tervezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01381 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inkubátor Ház kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (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: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: pocsestarsa@gmail.com
Telefon: +36 203160772
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: 129895000

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:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5137 Jászkisér, Fő út 4. (hrsz: 986)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az inkubátor ház épülete az Ajánlatkérő tulajdonában lévő telken, egy meglévő épület átalakításával kerül
megvalósításra, a tervezési programban meghatározott feltételek szerint. A meglévő épület elavult állapotú,
alaprajzi átalakítása és teljes körű felújítása szükséges. Az épület előző funkciója mozi és kereskedelmi
funkció volt, alaprajzi kialakítása ennek megfelelően kettő nagyteremből és több kisebb helyiségből áll. A
volt nézőtér padlószintje lejtős, a volt vetítő helyiség szintben osztott. A kereskedelmi egység alaprajzilag
és megközelítés tekintetében is elkülönül egymástól. A nyugati homlokzaton így két bejárat található, külön
előlépcsővel, a terepszinthez képest jelentős szintkülönbséggel. Az udvarhoz tornáccal csatlakozik az
épület, itt a terep és a padlóvonal szintje közel azonos. Az udvarról nyílik a pince lejárata, a boltíves pince a
délnyugati szárny alatt található. A meglévő épületszerkezetek állapota szemrevételezés alapján megfelelő,
az épület a tervezett funkció kielégítésére alkalmas.
Az átalakítás során a színpadot el kell bontani, a mozi nézőtér lejtős padlóját nagyrészt fel kell tölteni, egy
kisebb területen azonban bontani kell a többi padlószinttel való kiegyenlítés céljából. Bontandó a vetítő
szintje, az előlépcsők, válaszfalak, nyílászárók helye a bontási és a tervezett alaprajznak megfelelően. A
jelenlegi mozi és kereskedelmi terület közötti fal bontása előtt a födémszerkezet vizsgálata szükséges, a fal
bonthatóságának megállapítására.
A kivitelezendő épületben egy többcélú nagyterem, kiszolgáló helyiségekkel és öt új iroda önálló mosdóval
kerül kialakításra, a tervezett funkció kiszolgálására. A bejárat átalakításra kerül, a nyugati homlokzaton
egy főbejárat készül, az akadálymentes bejárat az udvar felől közelíthető meg. Az udvaron kapnak helyet
a szükséges parkolók, az akadálymentes parkolóval együtt. A pince a jelenlegi formájában marad meg, a
lejárata lesz felújítva és a pincében lesz elhelyezve az új gépészet, az épületgépész terv szerint. Az épület
tetején napelemes rendszer kerül elhelyezésre. A tetőszerkezetet a kivitelezés időszakában – a tetőfedés
bontásával párhuzamosan - felül kell vizsgálni, a jelenleg nem látható szerkezeti részek ellenőrzése céljából.
Az esetlegesen szükséges megerősítéseket el kell végezni. Az átalakítás során a meglévő szerkezetek –
feltáráskor esetlegesen láthatóvá vált – hibáit ki kell javítani, tetőfedést, lécezést cserélni kell, az építészeti
kialakítást, gépész – és elektromos rendszert a vonatkozó dokumentáció szerint fel kell újítani.
A kialakítással kapcsolatos további részleteket a Műszaki leírás és a Vállalkozási Szerződés tervezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (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: 131650008
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. sz. módosítás, közös megegyezéssel, az alábbi Kbt. pont alapján:

Kbt. 141. § „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek
egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A 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: 129895000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 131650008 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Mezőtúr Város Önkormányzata (17021/2019)
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: 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: Herczeg Zsolt
Telefon: +36 56551900
E-mail: pmh@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezotur.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000627452019
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:
Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúr közigazgatási területe, Hrsz: 3055, 2527, 4738, 4583,
4704, 4739, 4692, 4551, 4506, 4550, 3343, 516, 3639, 3292
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőtúr belterületi utak felújítása, útstabilizációja I. ütem az alábbi utcákban:
XVIII. utca. (Sugár u. - Balassa u.) 298 m, X u. (Balassa u. - Tartsay u.) 270 m, Hajó u. (Fóti u. - Komló u.)
408 m, Álmos u. 202 m, Jázmin u. 140 m XXV. u. (Sugár u. - Kert u.) 182 m, Lehel u. (Fűzfa u. - Bálvány u.)
260 m, Balogh Ádám u. (Kávási u. - Ady u.) 114 m, Vak Bottyán u. (Ady E. u. - Hajó u.) 238 m, Bartók Béla u.
330 m, Kerekes u. 58 m
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
(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: 2019/07/01 (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
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:
11488 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kétpói Útépítő, Út-Vasút -és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23056675
Postai cím: Hrsz Külterület
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
E-mail: ns5253@t-online.hu
Telefon: +36 304757656
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56334202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130803323
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:
45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúr közigazgatási területe, Hrsz: 3055, 2527, 4738, 4583,
4704, 4739, 4692, 4551, 4506, 4550, 3343, 516, 3639, 3292
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőtúr belterületi utak felújítása, útstabilizációja I. ütem az alábbi utcákban:
XVIII. utca. (Sugár u. - Balassa u.) 298 m, X u. (Balassa u. - Tartsay u.) 270 m, Hajó u. (Fóti u. - Komló u.)
408 m, Álmos u. 202 m, Jázmin u. 140 m XXV. u. (Sugár u. - Kert u.) 182 m, Lehel u. (Fűzfa u. - Bálvány u.)
260 m, Balogh Ádám u. (Kávási u. - Ady u.) 114 m, Vak Bottyán u. (Ady E. u. - Hajó u.) 238 m, Bartók Béla u.
330 m, Kerekes u. 58 m

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
(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: 2019/07/01 (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: 130803323
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kétpói Útépítő, Út-Vasút -és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23056675
Postai cím: Hrsz Külterület
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
E-mail: ns5253@t-online.hu
Telefon: +36 304757656
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56334202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
I. Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:
- a melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően a Megrendelő a Vállalkozótól az alábbi pótmunkák
elvégzését megrendeli:
a) Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással, kiegészítve lerakóhelyi díjjal - 4823,5 m3
b) Védőréteg készítése homokból - 2143,77 m3
c) Ékelő réteg készítése 0/32-es zúzottkőből 5cm vasragságban - 451.0209 m3
d) Aknák szintbehelyezése - 77 db
- a melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően Megrendelő törli a Vállalkozási szerződés műszaki
tartalmából az alábbi munkanemek, munkatételek elvégzésének kötelezettségét:
a) Védőréteg készítése FZKA-ból - 2143,77 m3
b) Teherelosztó réteg 300 kN/m geo-textília beépítésével - 10.718,89 m2
II. Felek a vállalkozási szerződés költségvetését az alábbiak szerint módosítják:
a vállalkozási szerződés költségvetésének a mellékelt kimutatással érintett tételeit módosítják.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 3.1. pontjában rögzített vállalkozói díj összege
összességében nem változik (ugyanakkor a vállalkozói díj egyes részei, tételei módosulnak), hiszen
a pótmunkák és az elmaradó munkák összegei kompenzálják egymást.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a
Vállalkozó feladata ugyanúgy a belterületi utak útstabilizációja, mely az eredeti szerződés tárgya
is volt, kizárólag olyan munkák váltak szükségessé, amelyek a létesítmény rendeltetésszerű
használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják, és ugyanúgy
mélyépítési jellegű tevékenységeknek minősülnek, mint amely az eredeti szerződés tárgya volt.
Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal,
továbbra is hatályban maradnak.
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)Műszaki tartalmú indokolás
A Megrendelő a Vállalkozótól pótmunkák elvégzését rendelte meg,továbbá rendelkezett arról,hogy el
kíván hagyni a műszaki tartalomból meghatározott munkanemeket,munkatételeket.
B)Közbeszerzési-jogi indokolás
A műszaki tartalom és költségvetés módosítása a Kbt.141.§(2)bek.b) pontján alapszik.A Kbt.141.§
(2)bek.b) pontja szerint a szerz. - a Kbt.141.§ (4) vagy (6) bek-ben foglalt feltételek vizsgálata nélkül
- új közbesz.eljárás lefolytatása nélkül módosítható,ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek
egyikét sem
a)az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerz. esetén az uniós értékhatárt;
b)szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerz. értékének 10%-át,építési beruházás,építési
vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerz. érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerz. általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz.
jellegéhez.
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: 130803323 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 130803323 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (16768/2019)
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: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza polgármester
Telefon: +36 28540716
E-mail: polgarmester@mogyorod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mogyoród településközponti útjainak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000477352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
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:
Mogyoród NK településközponti útjainak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út (109/6, 109/5 hrsz-k),
Bajcsy Zs. út (1428 hrsz), Béke út (1352/3 hrsz), Mérleg utca (1366 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mogyoród, Dózsa György út, Bajcsy Zs. út, Béke út, Mérleg utca felújítása, összesen 1045,7 m, 6276,7
m2 - Dózsa György út (109/6, 109/5 hrsz-k): I. szakasz: Hossza: 389,4m teljes pályaszerkezet csere,
csatlakozó bajuszok figyelembe vételével, 2367,8 m2, II. szakasz: Hossza: 186,5 m, burkolat felújítás
csatlakozó bajuszok figyelembe vételével 1119,1 m2, III. szakasz: Hossza: 48,1 m burkolat felújítás, 251,7
m2, Burkolat szélessége: 5,75 m - Bajcsy Zs. út (1428 hrsz.) Hossza: 48,9 m burkolat felújítás 275,4 m2,
Burkolat szélessége: 5,75 m - Béke út (1352/3 hrsz) Hossza: 137,8 m, felújítandó burkolat: 825,2 m2,
Burkolat szélessége: 5,75 m (változó) - Béke út ( térrészre esö szakasz) (1352/3 hrsz), Hossza: 104,3 m,
felújítandó burkolat: 686,0 m2, Burkolat szélessége: 3,0 m (változó kialakítás miatt) - Mérleg utca (1366 hrsz)
Hossza: 130,7 m burkolat felújítás, 751,5 m2, Burkolat szélessége: 5,75 m. Feladatok: pályaszerkezet csere,
burkolat felújítás, víznyelők cseréje, zárt csapadékvíz csatorna készítése, felújítása, padka készítése, járda

átépítése akadálymentesítés, zöldterület felújítás, cserje és faültetés, parkoló építés, jelzőtáblák kihelyezése,
útburkolati jelek felfestése a műszaki leírásban részletezve.
(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
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:
16072 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mogyoród NK településközponti útjainak felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/07 (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: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64051336
Postai cím: Szent Imre Utca 27.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: geoszolg@geoszolg.hu
Telefon: +36 26330823
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: 144431230
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):

45233120-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út (109/6, 109/5 hrsz-k),
Bajcsy Zs. út (1428 hrsz), Béke út (1352/3 hrsz), Mérleg utca (1366 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mogyoród, Dózsa György út, Bajcsy Zs. út, Béke út, Mérleg utca felújítása, összesen 1045,7 m, 6276,7
m2 - Dózsa György út (109/6, 109/5 hrsz-k): I. szakasz: Hossza: 389,4m teljes pályaszerkezet csere,
csatlakozó bajuszok figyelembe vételével, 2367,8 m2, II. szakasz: Hossza: 186,5 m, burkolat felújítás
csatlakozó bajuszok figyelembe vételével 1119,1 m2, III. szakasz: Hossza: 48,1 m burkolat felújítás, 251,7
m2, Burkolat szélessége: 5,75 m - Bajcsy Zs. út (1428 hrsz.) Hossza: 48,9 m burkolat felújítás 275,4 m2,
Burkolat szélessége: 5,75 m - Béke út (1352/3 hrsz) Hossza: 137,8 m, felújítandó burkolat: 825,2 m2,
Burkolat szélessége: 5,75 m (változó) - Béke út ( térrészre esö szakasz) (1352/3 hrsz), Hossza: 104,3 m,
felújítandó burkolat: 686,0 m2, Burkolat szélessége: 3,0 m (változó kialakítás miatt) - Mérleg utca (1366 hrsz)
Hossza: 130,7 m burkolat felújítás, 751,5 m2, Burkolat szélessége: 5,75 m. Feladatok: pályaszerkezet csere,
burkolat felújítás, víznyelők cseréje, zárt csapadékvíz csatorna készítése, felújítása, padka készítése, járda
átépítése akadálymentesítés, zöldterület felújítás, cserje és faültetés, parkoló építés, jelzőtáblák kihelyezése,
útburkolati jelek felfestése a műszaki leírásban részletezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) 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:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144431230
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64051336
Postai cím: Szent Imre Utca 27.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: geoszolg@geoszolg.hu
Telefon: +36 26330823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A vállalkozó bankszámlaszáma megváltozott.
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 vállalkozó bankszámlaszáma megváltozott.
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: 144431230 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 144431230 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Népfőiskola Alapítvány (16425/2019)
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: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25874994
Postai cím: Felsőalpár 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfolakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000092362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Raktárépület, déli kerítés és tájépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45112711-2

Kiegészítő szójegyzék

45112712-9
45213200-5
45340000-2
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, 040/11 hrsz. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktárépület megépítése: nettó alapterület mindösszesen: 454,43 m2, bruttó alapterület: 507, 486 m2,
- Déli kerítés mennyisége: összesen: 741,4 fm, ebből: KÜLSŐ PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZAT
NÉLKÜL: 514,6 fm, UTCAFRONTI PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZATTAL: 226,8 fm,

- Déli terület környezeti tájépítés: összesen: 8.805 m2, ebből: Déli terület I. környezetének építése: 6.799
m2, Déli terület II. környezetének építése: 2.006 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: 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
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:
01763 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Raktárépület, déli kerítés és tájépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/09 (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: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259586903
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):

45213200-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45112711-2
45112712-9
45213200-5
45340000-2

Kiegészítő szójegyzék

45342000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, 040/11 hrsz. ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktárépület megépítése: nettó alapterület mindösszesen: 454,43 m2, bruttó alapterület: 507, 486 m2,
- Déli kerítés mennyisége: összesen: 741,4 fm, ebből: KÜLSŐ PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZAT
NÉLKÜL: 514,6 fm, UTCAFRONTI PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZATTAL: 226,8 fm,
- Déli terület környezeti tájépítés: összesen: 8.805 m2, ebből: Déli terület I. környezetének építése: 6.799
m2, Déli terület II. környezetének építése: 2.006 m2
+A déli terület csatornába bekerülő többlet vízmennyiség miatt a megmaradónak tervezett átemelő
szivattyúk cseréje, a meglévő használt termálvíz és tisztított szennyvíz végátemelő műtárgy gépészeti
felújítása, a meglévő szivattyú és hozzá kapcsolódó csövek bontásával, új búvárszivattyúk beépítése,
szükséges csővezetékek fektetése és vezérlésének kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) 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:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 276474124
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Előre nem látható költségnövekedést jelentő munkák: A déli terület csatornába bekerülő többlet
vízmennyiség miatt a megmaradónak tervezett átemelő szivattyúk cseréje, a meglévő használt
termálvíz és tisztított szennyvíz végátemelő műtárgy gépészeti felújítása, a meglévő szivattyú
és hozzá kapcsolódó csövek bontásával, új búvárszivattyúk beépítése, szükséges csővezetékek
fektetése és vezérlésének kiépítése.
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 déli terület csatornába bekerülő, az előzetes számításokat
és előrejelzéseket lényegesen felülmúló többlet vízmennyiség miatt a meglévő megmaradónak
tervezett átemelő szivattyúkat az üzembiztonság érdekében cserélni szükséges. Ehhez a meglévő

használt termálvíz és tisztított szennyvíz végátemelő műtárgy gépészeti felújítása vált szükségessé;
a meglévő szivattyú és hozzá kapcsolódó csövek bontásával, új búvárszivattyúk beépítésével,
szükséges csővezetékek fektetésével és vezérlés kiépítésével.
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: 259586903 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 276474124 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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 Kft. (14208/2019)
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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 13233485
E-mail: szalma.borbala@nfsi.hu
Fax: +36 13233499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiskunhalasi Kórház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000429122018
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:
Kiskunhalasi kórház energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45321000-3
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1. 2264/12 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a
2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban:
KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó
kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően
jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Vidéki egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése”

című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az
ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. utca 1., 2264/12
Főépületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló
szerkezet elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését tartalmazza a hatályos
7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés
energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülnie az épület homlokzati falainak, a lábazatnak és a
lapostetőnek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőn található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő
homlokzati nyílászárókat.
Szükséges elvégezni az épület esetében a fűtési hálózat korszerűsítését is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1005,7 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 1005,8m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
4364,75 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, termoszelep csere 315 db
Hőmennyiség mérő 3db
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(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: 270
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-5.2.2-16-2016-00108
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22817 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kiskunhalasi kórház energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/23 (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: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62541763
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 283997000
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:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45321000-3
45331000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1. 2264/12 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a
2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban:
KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó
kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően
jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Vidéki egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése”
című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az
ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. utca 1., 2264/12
Főépületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló
szerkezet elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését tartalmazza a hatályos
7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés
energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülnie az épület homlokzati falainak, a lábazatnak és a
lapostetőnek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőn található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő
homlokzati nyílászárókat.
Szükséges elvégezni az épület esetében a fűtési hálózat korszerűsítését is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1005,7 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 1005,8m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
4364,75 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, termoszelep csere 315 db
Hőmennyiség mérő 3db
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
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: 299893100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62541763
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A módosítás során a műszaki tartalom kiegészítése történik meg, mivel a lépcsőházi függönyfal,
valamint a Hotel épület 7-8. emeletén a mellvéd tartófal kialakítása az eredetileg tervezett
megoldásokkal nem megvalósítható. A műszaki tartalom kiegészítése az ellenérték változásával jár.
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 módosítás során a műszaki tartalom kiegészítése
történik meg, mivel a lépcsőházi függönyfal, valamint a Hotel épület 7-8. emeletén a mellvéd tartófal
kialakítása az eredetileg tervezett megoldásokkal nem megvalósítható.
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: 283997000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 299893100 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Országos Vízügyi Főigazgatóság (17262/2019)
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: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi
védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító
számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45240000-1
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:
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló
dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének
elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.)
Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45243510-0

71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vízjogi létesítési engedélyezési tervek EVD és az ERD alapján szükség szerinti javítása/átdolgozása,
vízjogi létesítési engedély megszerzése. Árvízvédelmi, Vízminőségi kárelhárítási terv készítése. Kiviteli
tervek elkészítése a Dozmati tározóra és az Arany patak mederrendezésére, útcsatlakozásra, 20kVos légvezeték kiváltás terv aktualizálása, kiegészítése, engedélyek beszerzése. Az ERD II fázisának
elkészíttetése, a teljes felületű megelőző feltárás megrendelése, valamint, amennyiben előírásra kerül, a
régészeti szakfelügyelet biztosítása és ezek költségének viselése a vállalkozó feladata, lőszermentesítés
elvégzése az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges hatástanulmány elkészítése és ezek költségének
viselése.. Egyéb szolgáltatási díjak befizetése az engedélyezési eljárás során, vízjogi üzemeltetési
engedélyezési tervdokumentáció összeállítása a megvalósult létesítmények felmérése alapján, a kezelői
hozzájárulások beszerzése, a dokumentáció benyújtása a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz,
az engedélyeztetési eljárás során felmerült szakhatósági és eljárási díjak befizetése, valamint a jótállási idő
alatt a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével kapcsolatos rendelkezésre állás.
2. Dozmati árvízi tározó és állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározórész:
A dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó kialakítása során az Arany-patak 8+142 km szelvényében
kialakításra kerül egy völgyzáró gát, mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátban
kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg
árvíz esetén.
A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján kialakításra kerül egy oldaltöltéssel elválasztott állandó vizű
árvízcsúcs-csökkentő tározórész, mely az építéshez szükséges anyagnyerő hely területén fog elhelyezkedni.
A tározó helye:
A tervezett völgyzárógát az Arany patak 8+142 km szelvényében létesül, ehhez a szelvényhez tartozó
vízgyűjtő terület nagysága FTározó = 56,9 km2.
A tározó árhullám csökkentő hatása:
A tározó jelleggörbéi, a mértékadó árhullámkép és a tározótér viszonyainak figyelembevételével adódott
a 244,00 mBf. mértékadó árvízszinthez 1,13 millió m3-es tározótér kialakítása, mely 44,1 ha terület
elöntésével jár a Q1%-os, 100 évenként egyszer előforduló árhullám esetén. A tározó feltételezett árhullámcsökkentő hatása 67 %-os valószínűségű , ugyanis a 65,2 m3/s vízhozam 21,5 m3/s-ra csökkenthető.
Völgyzáró gát:
A kialakításra kerülő homogén kötött anyagú völgyzáró gát 421m hosszú, max. 8m magas.Ezen földmű
biztosítja a jövőben az Arany-patakon érkező nagyvízhozamok visszatartását a felette elhelyezkedő
völgyben.
A töltésépítéshez felhasznált kötött anyag helyi anyagnyerő helyből kerül biztosításra, a vonalas
létesítmény 500 m-es környezetében. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően füvesítésre
kerülnek. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített zúzottkő stabilizációt kap. A zárótöltés (állandó vizű
tározórésszel)közvetlen kapcsolatban lévő ~140 m hosszúságú rézsűfelülete a hullámverés ellen betonba
rakott terméskő burkolattal kerül bevédésre az elhabolással szemben. A töltésen egy leeresztő műtárgy és
egy vészárapasztó vápa kerül kialakításra.
Völgyzáró gát leeresztő műtárgy:
Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése
érdekében a völgyzáró gát 0+230 km szelvényében kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő
műtárgy. A műtárgy vízszintes csőtagjai 2 db Ø 2,20 m átmérőjű ROCLA típusú (vagy azzal egyenértékű)
előregyártott elemekből 35m hosszúságban kerülnek kialakításra. A felvízi oldalon aknába kerül telepítésre
két 1800×2100 mm méretű rozsdamentes szerkezetű zsiliptábla, melyet egy-egy elektromechanikus
mozgató-berendezés fog mozgatni. A mozgatómotorok villamos energia ellátását külön erre a célra
kiépített földkábeles lecsatlakozás fogja biztosítani. A motorok üzemeltetését esetleges áramszünet esetén
áramfejlesztő fogja biztosítani.
A műtárgy alvízi és felvízi mederszakaszai vb., betonba rakott terméskő- és kőrakat burkolattal kerülnek
biztosításra az alámosódások elkerülése érdekében. Az alvízi burkolatba vb. szerkezetű energiatörő fog is
beépítésre kerül.
A műtárgy megközelítése érdekében vb. szerkezetű 10,14m hosszú bejáró híd kerül kialakításra korlátok
és lejáró lépcsők építésével. 21,5 m3/s vízhozam felett szükséges a zsilipek üzembehelyezése, azaz a
leeresztő műtárgy kapacitása 21,% m3/s.
Az Arany-patak által szállított uszadékok zsilipaknán kívüli tartását és a mozgató-berendezések
védelméttüzihorganyzott uszadékfogó rács fogja biztosítani a felvízi oldalon.
Völgyzáró gát vészárapasztó vápa
A völgyzáró gát 0+087 km szelvényében kialakításra kerül egy vészárapasztó vápa. Ezen műtárgy biztosítja
a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott vízoszlop-terheléstől. A létesítmény biztosítja az üzemi
vízszint fölé emelkedő víz alvíz felé történő továbbvezetését.
A vápa a töltéskoronába vágott trapéz szelvénnyel kerül kialakításra 1:10 rézsűhajlással az átjárhatóság
biztosítása érdekében.

A vészárapasztó vápa és az Arany-patak medre között kialakításra kerül a 191,0m hosszú vápa, mely
betonba rakott terméskő, valamint földmedrű füvesített csatorna.
Tározó tér és létesítményei:
Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül készül a ~7,2ha alapterületű állandó vízfelületű tározórész a helyi
anyagnyerőhely területén. Ennek feladata vízhiányos időszakban a vízmennyiség kompenzálása az Arany
patak alvízi szakaszán.
Tározó tér oldaltöltése:
A tározótér kialakításának biztosítása érdekében az Arany patak új medrének jobb partján 530 m
hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés épül. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően
füvesítésre kerülnek, az állandó vizű tározórész felőli oldal burkolattal védelmet kap. A töltéskorona 25 cm
vastagságú tömörített homokos kavics stabilizációt kap. A szükséges földmennyiség a völgyzárógáthoz
hasonlóan a helyi anyagnyerőhelyről kerül kitermelésre.
Tározó tér oldaltöltés árapasztó vápa és vízszintszabályzó műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+032 km szelvényében kivitelezésre kerül az árapasztó és vízszintszabályzó
műtárgy. Az árapasztó vápa biztosítja egy esetleges árhullámot követően a tározó gyors leürítését a
leeresztő műtárgy felé.
A vápa az oldaltöltésbe történő trapéz szelvény kialakításával kerül kialakításra, 1:10 rézsűhajlással, az
átjárhatóság biztosítása érdekében.
A vízszintszabályzó műtárgy feladata, minden időben a 239,80 m B.f. üzemi vízszint tartását normál üzemi
körülmények között. A műtárgy előregyártott elemekből épül, melybe egy horonypár kerül kialakításra,
melybe a vízszintszabályzó fapallók elhelyezhetők.
Tározó tér leeresztő műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+045 km szelvényében megépítésre kerül egy előregyártott vb. szerkezetű leeresztő
műtárgy. A zsilipműtárgyon készül egy szintén előregyártott elemekből összeállított zsilipakna, melybe
beszerelésre kerül egy csavarorsós elzárószerkezet.
Vízkivételi műtárgy
A tározó tér megfelelő vízutánpótlása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében a jobb parton
kerül elhelyezésre egy vb. szerkezetű vízkivételi műtárgy. A műtárgy kitorkollásánál a homlokfalra kerül egy
csavarorsós zsiliptábla.
Tápcsatorna
Az állandó vizű tározórész szükséges vízutánpótlását a vízkivételi műtárgytól a tározóig egy 484 m
hosszúságú KG-PVC D400 vezeték fogja biztosítani. A vezeték nyomvonalán ~30 m-ként kialakításra
kerülnek nagy ívű tisztítóidomok, valamint a nagyobb iránytöréseknél nagy átmérőjű beton aknák.
Molnárréti árok keresztezés
A tápcsatorna 0+283 km szelvényében keresztezi a Molnárréti-árkot. A keresztezésnél az árok
gépjárművekkel történő átjárhatóságát is biztosítani kellett. Az árok érintett szelvényében vb. ikerkeret
műtárgy épül az alvíz terméskő biztosításával az Arany-patakba torkolatig.
Duzzasztó bukó
Az állandó vizű árvízcsúcs csökkentő tározórész vízutánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak
9+096 km szelvényében természetközeli duzzasztó bukó megépítése szükséges.
A bukó feladata az Arany-patak vízszintjének olyan mértékű duzzasztása, hogy az a tápcsatorna
segítségével a tározó térbe vezethető, kivehető legyen. A bukó szerkezete kötött anyagú földmű, mely
vízépítési terméskővel kerül stabilizálásra.
Vízrajzi létesítmények
A tározó vízállásának mérése a tározóba befolyó vizek figyelése és a tározóból kifolyó vizek ellenőrzése
céljából a vízállás mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az árvízcsúcs-csökkentő tározó
építése során kialakításra kerül 4 db állítható lapvízmérce, és 1 db regisztráló vízmérce a leeresztő
műtárgyon, mely a meglévő távjelző rendszerbe való beintegrálással együtt valósul meg.
Közlekedési létesítmények
A tervezett létesítmények akadálymentes és minden időjárási viszonyok melletti megközelítésére,
fenntartására és üzemeltetésére szerviz utak és megközelítő utak kerülnek kialakításra.
Ezen belül a 8901 számú Szombathely - Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű
aszfaltozott burkolatú útcsatlakozó, áteresz beépítésével együtt.
Az útcsatlakozót követően a völgyzáró gátig megvalósul egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú
szervízút, kitérővel.
Az útcsatlakozón és a szervízúton kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő utak is (Aranypatak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek az árvízcsúcs-csökkentő tározó
létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani.
A kijelölt helyeken közlekedési táblák elhelyezése szükséges.
Energiaellátás és vezetékkiváltás

A völgyzáró gátban elhelyezett leeresztő műtárgy zsiliptábláinak mozgatásához ki kell alakítani egy fix
elektromos megtáplálást. A tervezett mozgató-berendezések áramszükséglete 3×25 A. A fektetendő vezeték
körülbelüli hossza 450 m. Ezen felül ezen hálózathoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy térvilágító rendszer
is a műtárgy környezetében, a védekezési munkák megkönnyítése érdekében.
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó elöntési területén található két 20 kV-os légvezeték. Ezen vezetékek
kiváltása szintén szükséges lesz. A munkálatok során közel 1 640 m vezetéket kell elbontani és közel 2 120
m hosszúságban új nyomvonalon újat kiépíteni.
Ivóvíz vezeték kiváltása
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó Q1% valószínűségű elöntési területével érinti a Vasivíz Zrt. egyik
KG-PVC D200 gerincvezetékét. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján ezen vezeték egy közel 330
m hosszúságú szakaszát ki kell váltani, a megfelelő üzembiztonság fenntartása miatt. A kiváltás során a
meglévő vezetékkel párhuzamosan egy KPE D225 gerincvezeték kerül lefektetésre, mely két tolózár aknával
és a szükséges szerelvényekkel csatlakozik a meglévő hálózathoz.
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, szelvénykövek, földrészlethatárt jelző kövek,
táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények
utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
A tározótér:
Az árvízi tározó területe Torony, Dozmat és Bucsu községek külterületét érinti. A Q1%-os árvíz előfordulása
esetén 44,1ha terület kerül rövid időre elöntésre. A magasabban fekvő területeken az elöntés időtartama
néhány óra, a gát közelében a legmélyebb területek hosszabb ideig elöntésre kerülhetnek, a víz fokozatosan
húzódik vissza.
A tározótérben a mezőgazdasági hasznosítás a létesítmények megépítése után is változatlanul folytatható,
de infrastrukturális fejlesztés, épületek, ipari létesítmények kiépítése nem javasolt. Az árterületet kisajátítani
nem kell, de a hasznosítást korlátozni kell és közérdekű használati jogot szükséges bejegyeztetni a Vízügyi
Igazgatóság részére, külön tervdokumentáció alapján.
3. Arany patak mederrendezése:
A dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése. Erre azért van
szükség, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül továbbvezetni jelentős károkozás
nélkül.
Mederkotrási munkálatok
A mederrendezési munkálatok az Arany-patak 12+196 - 10+393, a 8+005 - 7+250 és a 4+001 - 0+785 km
szelvényei között szükségesek. Ennek során a feliszapolódott meder kikotrása, megfelelő mértékű bővítése
és a mederfenntartást biztosító padka kerül kialakításra.
A mederkotrás során ~35 200 m3 mederanyag kerül kitermelésre, melynek kisebb része a parti területek
rendezésére kerül felhasználásra. A többi mennyiséget a szombathelyi - engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba kell beszállítani.
Az Arany-patak 4+100 - 4+750 km, az 5+690 - 5+850 km és a 11+540 - 11+970 km szelvények közötti
szakaszain megtörténik a jobb és bal parti sáv rendezése, annak érdekében, hogy a patak ne öntse el a
környező területeket. Ezen munkálatok a kitermelt anyag hossz-irányú mozgatásával is járnak.
Fenéklépcsők átjárhatóvá tétele
A mederkotráson felül megvalósul a meglévő fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának kialakítása. Ennek
során a 3db meglévő vízláda feltöltése a vízi élőlények számára átjárhatóvá válik.
Hídbiztosítások
A tervezett mederkotrások révén a meder mélyítésre kerül, melynek hatására a meglévő hídbiztosítások
javítása és vagy cseréje válhat szükségessé. Ezeken a helyeken a mederhez illeszkedő betonba rakott
terméskő- valamint terméskő rakat biztosítások kerülnek elhelyezésre burkolatlezáró bordákkal.
Vízrajzi létesítmények
AZ Arany-patak vízállásának mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az Arany-patak
mederrendezési munkái során felújítása szükséges a meglévő oladi vízmércének, valamint kialakításra kerül
2 db új vízmérce.
A tározó vízállásainak, a leeresztő műtárgy működtetésének és a tározó alatti mederszakasz vízállásainak
azonnali nyomon követése céljából a mérőeszközök távmérő berendezésekkel lesznek ellátva és ez által
bekapcsolódnak az igazgatóságon működő árvízi távmérő rendszerbe.
Egyéb létesítmények
Az Arany-patak 0+800 km szelvényének közelében a későbbi akadálymentes fenntartás biztosítása
érdekében gázló épül. Keresztező közművek kiváltását kell megoldani..
Építésbefejező munkák:

A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, földrészlethatárt jelző kövek, táblák elhelyezése
szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek 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: 23 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-1.5.0-15-2016-00008
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12284 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely
és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének
véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vépi út 39.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
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: 1183188000
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):

45240000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45243510-0

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Általános tételek:
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek EVD és az ERD alapján szükség szerinti javítása/átdolgozása,
vízjogi létesítési engedély megszerzése. Árvízvédelmi, Vízminőségi kárelhárítási terv készítése. Kiviteli
tervek elkészítése a Dozmati tározóra és az Arany patak mederrendezésére, útcsatlakozásra, 20kVos légvezeték kiváltás terv aktualizálása, kiegészítése, engedélyek beszerzése. Az ERD II fázisának
elkészíttetése, a teljes felületű megelőző feltárás megrendelése, valamint, amennyiben előírásra kerül, a
régészeti szakfelügyelet biztosítása és ezek költségének viselése a vállalkozó feladata, lőszermentesítés
elvégzése az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges hatástanulmány elkészítése és ezek költségének
viselése.. Egyéb szolgáltatási díjak befizetése az engedélyezési eljárás során, vízjogi üzemeltetési
engedélyezési tervdokumentáció összeállítása a megvalósult létesítmények felmérése alapján, a kezelői
hozzájárulások beszerzése, a dokumentáció benyújtása a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz,
az engedélyeztetési eljárás során felmerült szakhatósági és eljárási díjak befizetése, valamint a jótállási idő
alatt a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével kapcsolatos rendelkezésre állás.
2. Dozmati árvízi tározó és állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározórész:
A dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó kialakítása során az Arany-patak 8+142 km szelvényében
kialakításra kerül egy völgyzáró gát, mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátban
kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg
árvíz esetén.
A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján kialakításra kerül egy oldaltöltéssel elválasztott állandó vizű
árvízcsúcs-csökkentő tározórész, mely az építéshez szükséges anyagnyerő hely területén fog elhelyezkedni.
A tározó helye:
A tervezett völgyzárógát az Arany patak 8+142 km szelvényében létesül, ehhez a szelvényhez tartozó
vízgyűjtő terület nagysága FTározó = 56,9 km2.
A tározó árhullám csökkentő hatása:
A tározó jelleggörbéi, a mértékadó árhullámkép és a tározótér viszonyainak figyelembevételével adódott
a 244,00 mBf. mértékadó árvízszinthez 1,13 millió m3-es tározótér kialakítása, mely 44,1 ha terület
elöntésével jár a Q1%-os, 100 évenként egyszer előforduló árhullám esetén. A tározó feltételezett árhullámcsökkentő hatása 67 %-os valószínűségű , ugyanis a 65,2 m3/s vízhozam 21,5 m3/s-ra csökkenthető.
Völgyzáró gát:
A kialakításra kerülő homogén kötött anyagú völgyzáró gát 421m hosszú, max. 8m magas.Ezen földmű
biztosítja a jövőben az Arany-patakon érkező nagyvízhozamok visszatartását a felette elhelyezkedő
völgyben.
A töltésépítéshez felhasznált kötött anyag helyi anyagnyerő helyből kerül biztosításra, a vonalas
létesítmény 500 m-es környezetében. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően füvesítésre
kerülnek. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített zúzottkő stabilizációt kap. A zárótöltés (állandó vizű
tározórésszel)közvetlen kapcsolatban lévő ~140 m hosszúságú rézsűfelülete a hullámverés ellen betonba
rakott terméskő burkolattal kerül bevédésre az elhabolással szemben. A töltésen egy leeresztő műtárgy és
egy vészárapasztó vápa kerül kialakításra.
Völgyzáró gát leeresztő műtárgy:
Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése
érdekében a völgyzáró gát 0+230 km szelvényében kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő

műtárgy. A műtárgy vízszintes csőtagjai 2 db Ø 2,20 m átmérőjű ROCLA típusú (vagy azzal egyenértékű)
előregyártott elemekből 35m hosszúságban kerülnek kialakításra. A felvízi oldalon aknába kerül telepítésre
két 1800×2100 mm méretű rozsdamentes szerkezetű zsiliptábla, melyet egy-egy elektromechanikus
mozgató-berendezés fog mozgatni. A mozgatómotorok villamos energia ellátását külön erre a célra
kiépített földkábeles lecsatlakozás fogja biztosítani. A motorok üzemeltetését esetleges áramszünet esetén
áramfejlesztő fogja biztosítani.
A műtárgy alvízi és felvízi mederszakaszai vb., betonba rakott terméskő- és kőrakat burkolattal kerülnek
biztosításra az alámosódások elkerülése érdekében. Az alvízi burkolatba vb. szerkezetű energiatörő fog is
beépítésre kerül.
A műtárgy megközelítése érdekében vb. szerkezetű 10,14m hosszú bejáró híd kerül kialakításra korlátok
és lejáró lépcsők építésével. 21,5 m3/s vízhozam felett szükséges a zsilipek üzembehelyezése, azaz a
leeresztő műtárgy kapacitása 21,% m3/s.
Az Arany-patak által szállított uszadékok zsilipaknán kívüli tartását és a mozgató-berendezések
védelméttüzihorganyzott uszadékfogó rács fogja biztosítani a felvízi oldalon.
Völgyzáró gát vészárapasztó vápa
A völgyzáró gát 0+087 km szelvényében kialakításra kerül egy vészárapasztó vápa. Ezen műtárgy biztosítja
a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott vízoszlop-terheléstől. A létesítmény biztosítja az üzemi
vízszint fölé emelkedő víz alvíz felé történő továbbvezetését.
A vápa a töltéskoronába vágott trapéz szelvénnyel kerül kialakításra 1:10 rézsűhajlással az átjárhatóság
biztosítása érdekében.
A vészárapasztó vápa és az Arany-patak medre között kialakításra kerül a 191,0m hosszú vápa, mely
betonba rakott terméskő, valamint földmedrű füvesített csatorna.
Tározó tér és létesítményei:
Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül készül a ~7,2ha alapterületű állandó vízfelületű tározórész a helyi
anyagnyerőhely területén. Ennek feladata vízhiányos időszakban a vízmennyiség kompenzálása az Arany
patak alvízi szakaszán.
Tározó tér oldaltöltése:
A tározótér kialakításának biztosítása érdekében az Arany patak új medrének jobb partján 530 m
hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés épül. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően
füvesítésre kerülnek, az állandó vizű tározórész felőli oldal burkolattal védelmet kap. A töltéskorona 25 cm
vastagságú tömörített homokos kavics stabilizációt kap. A szükséges földmennyiség a völgyzárógáthoz
hasonlóan a helyi anyagnyerőhelyről kerül kitermelésre.
Tározó tér oldaltöltés árapasztó vápa és vízszintszabályzó műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+032 km szelvényében kivitelezésre kerül az árapasztó és vízszintszabályzó
műtárgy. Az árapasztó vápa biztosítja egy esetleges árhullámot követően a tározó gyors leürítését a
leeresztő műtárgy felé.
A vápa az oldaltöltésbe történő trapéz szelvény kialakításával kerül kialakításra, 1:10 rézsűhajlással, az
átjárhatóság biztosítása érdekében.
A vízszintszabályzó műtárgy feladata, minden időben a 239,80 m B.f. üzemi vízszint tartását normál üzemi
körülmények között. A műtárgy előregyártott elemekből épül, melybe egy horonypár kerül kialakításra,
melybe a vízszintszabályzó fapallók elhelyezhetők.
Tározó tér leeresztő műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+045 km szelvényében megépítésre kerül egy előregyártott vb. szerkezetű leeresztő
műtárgy. A zsilipműtárgyon készül egy szintén előregyártott elemekből összeállított zsilipakna, melybe
beszerelésre kerül egy csavarorsós elzárószerkezet.
Vízkivételi műtárgy
A tározó tér megfelelő vízutánpótlása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében a jobb parton
kerül elhelyezésre egy vb. szerkezetű vízkivételi műtárgy. A műtárgy kitorkollásánál a homlokfalra kerül egy
csavarorsós zsiliptábla.
Tápcsatorna
Az állandó vizű tározórész szükséges vízutánpótlását a vízkivételi műtárgytól a tározóig egy 484 m
hosszúságú KG-PVC D400 vezeték fogja biztosítani. A vezeték nyomvonalán ~30 m-ként kialakításra
kerülnek nagy ívű tisztítóidomok, valamint a nagyobb iránytöréseknél nagy átmérőjű beton aknák.
Molnárréti árok keresztezés
A tápcsatorna 0+283 km szelvényében keresztezi a Molnárréti-árkot. A keresztezésnél az árok
gépjárművekkel történő átjárhatóságát is biztosítani kellett. Az árok érintett szelvényében vb. ikerkeret
műtárgy épül az alvíz terméskő biztosításával az Arany-patakba torkolatig.
Duzzasztó bukó
Az állandó vizű árvízcsúcs csökkentő tározórész vízutánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak
9+096 km szelvényében természetközeli duzzasztó bukó megépítése szükséges.

A bukó feladata az Arany-patak vízszintjének olyan mértékű duzzasztása, hogy az a tápcsatorna
segítségével a tározó térbe vezethető, kivehető legyen. A bukó szerkezete kötött anyagú földmű, mely
vízépítési terméskővel kerül stabilizálásra.
Vízrajzi létesítmények
A tározó vízállásának mérése a tározóba befolyó vizek figyelése és a tározóból kifolyó vizek ellenőrzése
céljából a vízállás mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az árvízcsúcs-csökkentő tározó
építése során kialakításra kerül 4 db állítható lapvízmérce, és 1 db regisztráló vízmérce a leeresztő
műtárgyon, mely a meglévő távjelző rendszerbe való beintegrálással együtt valósul meg.
Közlekedési létesítmények
A tervezett létesítmények akadálymentes és minden időjárási viszonyok melletti megközelítésére,
fenntartására és üzemeltetésére szerviz utak és megközelítő utak kerülnek kialakításra.
Ezen belül a 8901 számú Szombathely - Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű
aszfaltozott burkolatú útcsatlakozó, áteresz beépítésével együtt.
Az útcsatlakozót követően a völgyzáró gátig megvalósul egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú
szervízút, kitérővel.
Az útcsatlakozón és a szervízúton kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő utak is (Aranypatak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek az árvízcsúcs-csökkentő tározó
létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani.
A kijelölt helyeken közlekedési táblák elhelyezése szükséges.
Energiaellátás és vezetékkiváltás
A völgyzáró gátban elhelyezett leeresztő műtárgy zsiliptábláinak mozgatásához ki kell alakítani egy fix
elektromos megtáplálást. A tervezett mozgató-berendezések áramszükséglete 3×25 A. A fektetendő vezeték
körülbelüli hossza 450 m. Ezen felül ezen hálózathoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy térvilágító rendszer
is a műtárgy környezetében, a védekezési munkák megkönnyítése érdekében.
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó elöntési területén található két 20 kV-os légvezeték. Ezen vezetékek
kiváltása szintén szükséges lesz. A munkálatok során közel 1 640 m vezetéket kell elbontani és közel 2 120
m hosszúságban új nyomvonalon újat kiépíteni.
Ivóvíz vezeték kiváltása
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó Q1% valószínűségű elöntési területével érinti a Vasivíz Zrt. egyik
KG-PVC D200 gerincvezetékét. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján ezen vezeték egy közel 330
m hosszúságú szakaszát ki kell váltani, a megfelelő üzembiztonság fenntartása miatt. A kiváltás során a
meglévő vezetékkel párhuzamosan egy KPE D225 gerincvezeték kerül lefektetésre, mely két tolózár aknával
és a szükséges szerelvényekkel csatlakozik a meglévő hálózathoz.
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, szelvénykövek, földrészlethatárt jelző kövek,
táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények
utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
A tározótér:
Az árvízi tározó területe Torony, Dozmat és Bucsu községek külterületét érinti. A Q1%-os árvíz előfordulása
esetén 44,1ha terület kerül rövid időre elöntésre. A magasabban fekvő területeken az elöntés időtartama
néhány óra, a gát közelében a legmélyebb területek hosszabb ideig elöntésre kerülhetnek, a víz fokozatosan
húzódik vissza.
A tározótérben a mezőgazdasági hasznosítás a létesítmények megépítése után is változatlanul folytatható,
de infrastrukturális fejlesztés, épületek, ipari létesítmények kiépítése nem javasolt. Az árterületet kisajátítani
nem kell, de a hasznosítást korlátozni kell és közérdekű használati jogot szükséges bejegyeztetni a Vízügyi
Igazgatóság részére, külön tervdokumentáció alapján.
3. Arany patak mederrendezése:
A dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése. Erre azért van
szükség, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül továbbvezetni jelentős károkozás
nélkül.
Mederkotrási munkálatok
A mederrendezési munkálatok az Arany-patak 12+196 - 10+393, a 8+005 - 7+250 és a 4+001 - 0+785 km
szelvényei között szükségesek. Ennek során a feliszapolódott meder kikotrása, megfelelő mértékű bővítése
és a mederfenntartást biztosító padka kerül kialakításra.
A mederkotrás során ~35 200 m3 mederanyag kerül kitermelésre, melynek kisebb része a parti területek
rendezésére kerül felhasználásra. A többi mennyiséget a szombathelyi - engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba kell beszállítani.

Az Arany-patak 4+100 - 4+750 km, az 5+690 - 5+850 km és a 11+540 - 11+970 km szelvények közötti
szakaszain megtörténik a jobb és bal parti sáv rendezése, annak érdekében, hogy a patak ne öntse el a
környező területeket. Ezen munkálatok a kitermelt anyag hossz-irányú mozgatásával is járnak.
Fenéklépcsők átjárhatóvá tétele
A mederkotráson felül megvalósul a meglévő fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának kialakítása. Ennek
során a 3db meglévő vízláda feltöltése a vízi élőlények számára átjárhatóvá válik.
Hídbiztosítások
A tervezett mederkotrások révén a meder mélyítésre kerül, melynek hatására a meglévő hídbiztosítások
javítása és vagy cseréje válhat szükségessé. Ezeken a helyeken a mederhez illeszkedő betonba rakott
terméskő- valamint terméskő rakat biztosítások kerülnek elhelyezésre burkolatlezáró bordákkal.
Vízrajzi létesítmények
AZ Arany-patak vízállásának mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az Arany-patak
mederrendezési munkái során felújítása szükséges a meglévő oladi vízmércének, valamint kialakításra kerül
2 db új vízmérce.
A tározó vízállásainak, a leeresztő műtárgy működtetésének és a tározó alatti mederszakasz vízállásainak
azonnali nyomon követése céljából a mérőeszközök távmérő berendezésekkel lesznek ellátva és ez által
bekapcsolódnak az igazgatóságon működő árvízi távmérő rendszerbe.
Egyéb létesítmények
Az Arany-patak 0+800 km szelvényének közelében a későbbi akadálymentes fenntartás biztosítása
érdekében gázló épül. Keresztező közművek kiváltását kell megoldani..
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, földrészlethatárt jelző kövek, táblák elhelyezése
szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 25 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: 1183188000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vépi út 39.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
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: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Felek rögzítik, hogy szükséges a Megvalósítás időtartamának 71 naptári nappal való
meghosszabbítása, így az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiakra változik:
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és
Különös Feltételek 8.1. Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 25 hónapon, de
legkésőbb 2019.09.30. napjáig belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt befejezni. A
szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel zárónapját kell érteni.
A Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett többi pontja változatlanul továbbra is
érvényben marad.
Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás módosítás elválaszthatatlan mellékletét (1.
számú melléklet) képezi Vállalkozó 2018. december 11. napján kelt, 2. számú végső követelése.
Jelen Szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződésmódosítás indoklása:
A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. (a továbbiakban
Vállalkozó) 2017. augusztus 21-én kötötte meg az Országos Vízügyi Főigazgatósággal
(a továbbiakban Megrendelő) a „Vállalkozási szerződés keretében a ’Szombathely és
a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése’ című
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes
tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC
Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő
tartalommal” tárgyú projektre vonatkozó Szerződéses Megállapodást, melyet Felek közösen
2018.12.20. napján módosítottak. Megrendelőnek a jelen módosítást indokló körülmény jövőbeni
bekövetkezéséről nem volt tudomása és a legnagyobb gondosság mellett erre az ajánlatkéréskor
nem számíthatott.
A Vállalkozó 2018. december 11. napján 2. számú végső követelést jelentett be, mert az Ajánlati
Dokumentáció (a továbbiakban AD) III. kötet [Közbeszerzési Tervdokumentáció Megrendelői
követelmények] 1. fejezet [Alapadatok, okiratok] 1.3.5. pontja [Kulturális örökségvédelmi
követelmények, régészeti munkálatok] alapján elkészített Előzetes Régészeti Dokumentáció (a
továbbiakban ERD) II. fázis dokumentációja nagy volumenű, teljes régészeti feltárást ír elő az
építendő völgyzáró gát térségében. A követelés tárgya az ezen feltáráshoz szükséges időtartam
okán a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása. A követelés alapja a Szerződéses Feltételek
(a továbbiakban SzF.) 4.24 [Régészet] alcikkely.
Az ERD II. 4.2 [Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok]
alfejezete megállapítja, hogy „A beavatkozás mértékéből adódóan az ERD_18-19. Torony Másfeles földek (összevont lelőhely) (39479) kijelölt területén (a terepbejárás, geofizikai kutatás és
próbafeltárás eredményeinek figyelembe vételével) a javasolt örökségvédelmi intézkedés a Kötv.
22. § 3c) alapján teljes felületű feltárás. A teljes felületű feltárásra javasolt területet a beruházás
az alábbi pontokon érinti: mederáthelyezés, állandó vizű tó, anyagnyerőhely, oldaltöltés, völgyzáró
gát, vészárapasztó vápa, leeresztő műtárgy. Ezen objektumok kivitelezési mélysége meghaladja a
régészeti jelenségek próbafeltárás során megállapított jelentkezési mélységét, ezáltal veszélyezteti
azokat.”
Továbbá ugyanitt megállapítja, hogy „A beruházás méretéhez képest kis felületen elvégzett
próbafeltárás, valamint a domborzat változatossága miatt a beruházás által érintett lelőhelyek
kiterjedése jelenleg nem tisztázott. Ebből fakadóan feltételezhetjük, hogy az ismert lelőhely
poligonokon kívül régészeti jelenségek bukkannak fel.”

Megállapítható, hogy Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre az ajánlatkérési
időszakban, hogy a „domborzat változatossága” okán a szakhatóság szerint az érintett lelőhelyek
kiterjedése nem tisztázott, mely alapot ad a teljes felületű feltárásra. Ahogy a szakhatóság
fogalmazott, ő is csupán feltételezni tudta, hogy az ismert lelőhely poligonokon kívül régészeti
jelenségek bukkanhatnak fel, azaz megállapítható, hogy kellő gondosság mellett sem láthatta a
teljes felületű feltárás szükségességét Megrendelő, hiszen azt a szakhatóság is csak feltételezni
tudta Megállapítható továbbá mindebből, hogy a teljes felületű feltárás nyilvánvalóan az arra fordított
határidőt is befolyásoló tényező, mely a jelen 2. számú szerződésmódosítás jogalapját adja.
Az ERD II. 4.3. [A javasolt örökségvédelmi intézkedések költség- és időkalkulációja] pontja a
teljeskörű feltárásra az alábbi időtartammal számol:
„Torony-Másfeles földek teljeskörű feltárás max. 30 régészeti munkavégzésre alkalmas nap.”
A teljes felületű régészeti feltáráshoz szükséges előkészítő és bontó munkákat Vállalkozó
elkészítette és 2018. október 5-én a Savaria Múzeumnak a területet átadta. A szükséges teljes
felületű régészeti feltárást utóbbi a fenti területen elvégezte és azt munkavégzésre 2018. november
19-én visszaadta.
A részletes módosított ütemterv tartalmazza a kritikus utat, (36. sor 2.2.1. tétel, Völgyzáró gát
építése: 65 munkanap, melyet a téli leállás növel meg 119 munkanapra. Tehát a valós kivitelezési
idő 65 munkanap ebből a fent idézett évvégi készültségi fok alapján (43.3%) 39 munkanap húzódik
át 2019-re, befejezése 2019. május 18., 45. sor 2.2.5. tétel, Vészárapasztó vápa kivitelezési idő 28
munkanap, befejezés 2019. június 27. 73. sor 2.6 tétel, Közlekedési létesítmények kivitelezési idő 25
munkanap befejezése 2019. augusztus 1., 79. sor 2.8 tétel, Építést befejező munkák kivitelezési idő
35 munkanap befejezés 2019. szeptember 19., 115. sor Műszaki átadás-átvételi eljárás 7 munkanap
befejezés 2019. szeptember 30.
Vállalkozó a késedelem mérséklése érdekében az alábbiakat tette: kapacitás növelés,
vészárapasztó munkáinál párhuzamos munkavégzés. További erőforrások bevonása a munkaterület
adottságaiból kifolyólag nem lehetséges.
Az ütemterv alapján a Megvalósítás időtartama a Szerződéses Megállapodás alapján megállapított
23 hónapról 71 naptári nappal módosul (befejezési határidő: 2019. szeptember 30.).
A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses
rendelkezések Alcikkelyei:
…
Az SzF 20.1 [A Vállalkozó Követelései] alcikkely szerint:
„Amennyiben a követelés alapjául szolgáló eseményeknek, vagy körülményeknek folyamatos,
hosszú ideig tartó hatása van, akkor:
...
(c) A Vállalkozónak egy végső követelést kell benyújtania legkésőbb az esemény, vagy körülmény
megszüntét követő 28 napon belül,...”.
A Szerződéses Megállapodás részét képező „Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések
kezeléséhez és az építési szerződés módosításához” 2.2. [Vállalkozói követelések] alpontja szerint:
“A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben
szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására
jogosult. … Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az
adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.
4.24 Régészet (költség+idő)”
A 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 34. §
(3) bekezdése szerint
“Régészeti munkavégzésre alkalmas állapotunak minősül a terület, ha
a) a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelőhely kijelölése … megtörtént,…
b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserje- és egyéb növényzet irtása,…
e) a lőszer- és tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés megtörtént,…”.
Fentiek alapján a Szerződéses Megállapodás módosítására a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális
örökség védelméről előírásai, a Szerződéses Feltételek és Különös Feltételek 4.24 (Régészet)
alcikkelye alapozza meg, mely felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a teljes felületű régészeti
feltárásokkal kapcsolatban követelést nyújtson be. Egyúttal az idézett szerződéses és jogszabályi
feltételek jogosulttá teszik Vállalkozót a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, az ehhez
kapcsolódó szerződés hosszabbítására.
A Felek a tőlük elvárható és megtehető intézkedéseket megtették, a teljes felületű feltárás
időtartamát az arra alkalmas napok meghatározása alapján csak annak teljes befejezése után
(2018.11.19.) lehetett meghatározni, a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 71 nappal

szükséges. A szerződésmódosításra vonatkozó Kbt. 141. § (4) bekezdés c.), ca.-cc. pontok szerinti
valamennyi feltétel fennáll, ezért a szerződés alábbi pontjai a következők szerint módosulnak:
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: 1183188000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1183188000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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

Penc Község Önkormányzata (13297/2019)
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: Penc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18382
Postai cím: Rákóczi út 18.
Város: Penc
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2614
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Králik József polgármester
Telefon: +36 27528575
E-mail: polgarmester@penc.hu
Fax: +36 27528575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.penc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületenergetikai fejlesztés Penc Községben
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:
Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Penc Község, 2614 Penc, Rákóczi út 18. Hrsz. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közfunkciót ellátó épület borított fafödémmel és monolit vasbeton födémmel a kor meglévő
építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje
1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövethálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.

A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
A lapostetős épületrészben a hőszigetelés a födém alsó síkjában rögzítve 20 cm vtg.-ú
kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
(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: 140
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-5.2.9. 16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
II.2.1) Elnevezés:
Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2614 Penc, Rákóczi út 27. Hrsz. 329/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő tornacsarnok épület energetikai felújítása
A közfunkciót ellátó épület borított fafödémmel és monolit vasbeton födémmel a kor meglévő
építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje
1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövethálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.

2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
A lapostetős épületrészben a hőszigetelés a födém alsó síkjában rögzítve 20 cm vtg.-ú
kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
(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: 196
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-5.2.9. 16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13339 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nobiris Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zuzmó u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 308677110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17087275

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19 236 563
Pénznem: HUF
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nobiris Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zuzmó u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
E-mail: bota@nobiris.hu
Telefon: +36 308677110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17087275
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34974789
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:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1. rész: Penc Község, 2614 Penc, Rákóczi út 18. Hrsz. 54.
2. rész: 2614 Penc, Rákóczi út 27. Hrsz. 329/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész
Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
Meglévő Hivatali épület energetikai felújítása
A hivatali funkciót ellátó épület egy korábban családi házként funkcionáló épület a kor meglévő
építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje
1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg. EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövet hálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot

hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
4./ Napelem rendszer telepítése: 6 KW (24 db 250W)
2. Rész
Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
Meglévő tornacsarnok épület energetikai felújítása
A közfunkciót ellátó épület borított fafödémmel és monolit vasbeton födémmel a kor meglévő
építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje
1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövethálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
A lapostetős épületrészben a hőszigetelés a födém alsó síkjában rögzítve 20 cm vtg.-ú
kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 196
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: 54211352
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nobiris Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zuzmó u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 308677110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17087275
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/04/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés módosítása vonatkozik az 1. részre: Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
valamint a 2. részre: Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Vállalkozási szerződés 12 pontja:
eredeti:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdése, a 2014 2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban 272/2014. Korm. rendelet) szállítói
finanszírozásra vonatkozó szabályai, illetve a Kbt 135.§ (4)-(6) bekezdései szerint történik,
figyelemmel a 272/2014. Korm. rendelet vonatkozó szabályaira. A számlá(ko)n szerepelnie kell a
szerződés tárgyának. A számla mellékléte a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
Módosítás:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdése, a 2014 2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban 272/2014. Korm. rendelet) vonatkozó
szabályai, illetve a Kbt 135.§ (4)-(6) bekezdései szerint történik, figyelemmel a 272/2014. Korm.
rendelet vonatkozó szabályaira. A számlá(ko)n szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla
mellékléte a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
Vállalkozási szerződés 15. pontja
Eredeti:
Megrendelő a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján igényelhető szállítói előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja, mely a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege
50%-ának megfelelő mértékű. Igénybevétele esetén Vállalkozó köteles a 272/2014. Korm. rendelet
119. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően előleg- visszafizetési biztosítékot
nyújtani, vagy élhet a Kormányrendelet 119. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott választási
lehetőségével.
Módosítás:
Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, mely a szerződés - tartalékkeret nélküli elszámolható
összegének 30%-ának megfelelő mértékű.
Vállalkozási szerződés 16. pontja:
Eredeti:
A szállítói előleg igénylésének részletes szabályait a 272/2014. Korm. rendelet tartalmazza.
Módosítás:
A 16. pont törlésre kerül
A továbbiakban változik a szerződés 32. pontjában megadott alvállalkozó(k)

a 43. pontjában a vállalkozó által megadott kapcsolattartásra jogosult személy, valamint a 81.
pontban megadott műszaki ellenőr
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása vonatkozik az 1. részre: Polgármesteri
Hivatal épületenergetikai fejlesztése valamint a 2. részre: Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A vállalkozói szerződés aláírásakor még nem volt hatályos
Támogatási szerződés, ezért a szerződés 99. pontjában leírtak szerint a vállalkozási szerződés
legkorábban a Támogatási szerződés hatályba lépésének napján lép hatályba. A Támogató 2017.
02. 21. napján döntött a támogatás Kedvezményezettnek (Megrendelő)történő odaítéléséről.
Az ezt követően aláírt támogatási szerződés 4.5 pontjában leírtak szerin a kedvezményezett
jogosult a támogatási össze 100 %-ának lehívásához, amelyet kedvezményezett meg is tett. Ennek
következményeként a vállalkozási szerződésben leírt, a szerződés teljesítésének finanszírozására
vonatkozó szállítói kifizetés okafogyottá vált, és a szerződésből törlésre került. A szerződés
teljesítésének kifizetése utófinanszírozással történik.
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: 34974789 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34974789 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Kiegészítés a hirdetmény VI.1.5)pontjához: A szerződés időtartama: 1. rész Polgármesteri Hivatal
épületenergetikai fejlesztése - 140 nap, 2. rész Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése - 196 nap.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/03 (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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (15170/2019)
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: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66572543
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solti Kinga
Telefon: +36 26330233
E-mail: soltikinga@pilisvorosvar.hu
Fax: +36 26330233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilisvorosvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járda-, út építés, rekonstrukció Pilisvörösváron
Hivatkozási szám: EKR000461502019
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:
Járda építése a Görgey és a Klapka utcában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45213316-1

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában a következők szerint:
Járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 620 fm
hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig
170 fm hosszon, 1,5 m szélességben kivéve a Klapka utcai tervlapon jelölt 58 m-es szakaszon, ahol 1,0 m
széles.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
- Járda hossza: hozzávetőlegesen 620 + 170 fm
Rétegrend:
Járdaburkolat

kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 15 cm
homokos kavics védőréteg 10 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 34 cm
Járda építése a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt lévő járdáig 620 fm
hosszon, a megmaradó fák körül szegély elhelyezésével, valamint járda építése a Klapka utcában a Szőlő
utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon.
A járda 1,5 m széles, kivéve a Klapka utcai 58 m-es szakaszt, ahol 1,0 m széles.
A használandó térkő 20*10 téglalap alakú világosszürke, antracit 20*10 díszcsíkkal a szegély melletti 2.
sorban. A járda akadálymentességét útkereszteződéseknél, illetve tervezett gyalogos átvezetéseknél
biztosítani szükséges, taktilis elemek elhelyezése kötelező.
A Görgey utcai terv három járdaszakaszból és a 2. járdaszakaszhoz később megépítendő parkoló és
gyalogátkelőből áll, amiből csak a három járdaszakasz valósul meg ezen közbeszerzés keretében. A Klapka
utcában távközlő oszlop és légvezeték áthelyezését az önkormányzat intézi, közbeszerzésnek nem része.
(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: 25
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:
10911 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/11 (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: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
E-mail: nadikft@juropnet.hu
Telefon: +36 202997478
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: 22688900
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

45213316-1

További tárgyak:
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában a következők szerint:
Járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 620 fm
hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig
170 fm hosszon, 1,5 m szélességben kivéve a Klapka utcai tervlapon jelölt 58 m-es szakaszon, ahol 1,0 m
széles.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
- Járda hossza: hozzávetőlegesen 620 + 170 fm
Rétegrend:
Járdaburkolat
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 15 cm
homokos kavics védőréteg 10 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 34 cm
Járda építése a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt lévő járdáig 620 fm
hosszon, a megmaradó fák körül szegély elhelyezésével, valamint járda építése a Klapka utcában a Szőlő
utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon.
A járda 1,5 m széles, kivéve a Klapka utcai 58 m-es szakaszt, ahol 1,0 m széles.
A használandó térkő 20*10 téglalap alakú világosszürke, antracit 20*10 díszcsíkkal a szegély melletti 2.
sorban. A járda akadálymentességét útkereszteződéseknél, illetve tervezett gyalogos átvezetéseknél
biztosítani szükséges, taktilis elemek elhelyezése kötelező.
A Görgey utcai terv három járdaszakaszból és a 2. járdaszakaszhoz később megépítendő parkoló és
gyalogátkelőből áll, amiből csak a három járdaszakasz valósul meg ezen közbeszerzés keretében. A Klapka
utcában távközlő oszlop és légvezeték áthelyezését az önkormányzat intézi, közbeszerzésnek nem része.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
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: 23021600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
E-mail: nadikft@juropnet.hu
Telefon: +36 202997478
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés teljesítésének határideje 2019. augusztus 9. napjára módosul.
A vállalkozói díj nettó 332.700,- Ft összeggel megemelkedik.
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 eredetileg tervezett járdaszélesség helyett kb. 55. méter
szakaszon a rézsű megbontásra került és szélesebb járda kivitelezése vált szükségessé. A
megnövekedett járdaépítés nagyobb mennyiségű föld kitermelésével is együtt jár.
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: 22688900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23021600 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Pitvaros Községi Önkormányzat (17270/2019)
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: Pitvaros Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23199552
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 30.
Város: Pitvaros
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6914
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radó Tibor
Telefon: +36 62650411
E-mail: polgarmester@pitvaros.hu
Fax: +36 62650411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pitvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pitvaros Szolgáltató Központ - TOP pályázat
Hivatkozási szám: EKR001055762018
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:
PITVAROS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - TOP PÁLYÁZAT
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: HU333 A teljesítés helye: 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlanon körzeti orvosi rendelő építése 139,36 m2
és védőnői rendelő 134,05 m2 valamint lépcsőház 50,8 m2 kialakítása az építési engedélyben, a kivitelei
tervdokumentációban, kiegészítő műszaki leírásban és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
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-4.1.1-15-CS1-2016-00017, BM támogatás és önerő
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00201 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PITVAROS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - TOP PÁLYÁZAT
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (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: Zevina Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84163662
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 32.
Város: Pitvaros
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6914
Ország: Magyarország
E-mail: info@zevina.hu
Telefon: +36 309405696
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: 113000616
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:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlanon körzeti orvosi rendelő építése 139,36 m2
és védőnői rendelő 134,05 m2 valamint lépcsőház 50,8 m2 kialakítása az építési engedélyben, a kivitelei
tervdokumentációban, kiegészítő műszaki leírásban és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 327
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: 113000616
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK
„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja): a
szerződés hatályba lépésétől számítva, 327 nap, azaz 2019. november 20.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul
a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó
fizetni. A teljesítési határidőbe nem számít bele a munkavégzésre alkalmatlan napok száma,
amelynek tényéről a felek közös jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.”
„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi
Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját
a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak
szerinti időpontra: a szerződés hatályba lépésétől számítva, 313 nap, azaz 2019. november 06.”
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: 2019. április, május, június és július hónapban jelentős mennyiségű
csapadék hullott Pitvaros településen. 2019. április-május-június és július hónapban összesen 40
napon volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az országos sokévi átlagot meghaladó
csapadékos időjárás.
Továbbá az ajánlatkérési dokumentáció 10.7 pontjában meghatározottak szerint az alapozáshoz
kapcsolódó Önkormányzat által végzett földmunkák 57 nappal történő elhúzódása miatt a felek a
teljesítési határidőt 2019. november 20. napjára módosítják.
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: 113000616 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 113000616 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (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

Szakcs Község Önkormányzata (17165/2019)
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: Szakcs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31478335
Postai cím: Kossuth Utca 4
Város: Szakcs
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Récsei Gábor
Telefon: +36 74485205
E-mail: szakcsph@tolna.net
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szakcs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kotró-, rakodógép beszerzése - árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000531492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kotró-, rakodógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szakcs, Széchenyi u. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kotró-, rakodógépet kíván beszerezni. Ajánlatkérő jelen
eljárásban nem biztosítja a rész ajánlattétel lehetőségét.
A részletes műszaki adatokat és mennyiségeket a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentumai
tartalmazzák.
A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt
termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint legalább azon

műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a
műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az előírt műszaki
követelményeknek való megfelelőség az egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan
teljesítendő feltételeknek minősülnek. 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, ami
az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: TOP-1.1.1.-16-TL1-2017-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12737 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kotró-, rakodógép beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M+M Építőgép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39352323
Postai cím: Bacsó B. Út 23 2281/2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 304115533
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34589540
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22410000
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):

43300000-6

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43300000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szakcs, Széchenyi u. 22.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kotró-, rakodógépet kíván beszerezni. Ajánlatkérő jelen
eljárásban nem biztosítja a rész ajánlattétel lehetőségét.
A részletes műszaki adatokat és mennyiségeket a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentumai
tartalmazzák.
A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt
termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint legalább azon
műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a
műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az előírt műszaki
követelményeknek való megfelelőség az egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan
teljesítendő feltételeknek minősülnek. 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, ami
az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 88
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: 22410000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M+M Építőgép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39352323
Postai cím: Bacsó B. Út 23 2281/2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 304115533
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34589540
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Felek egyezően állapítják meg, hogy eladó a mai napot megelőzően már tájékoztatta vevőt
arról, hogy az adásvételi szerződés 2019. július 4. napján történt aláírását követően Szakcs
Község Önkormányzata által megvásárolni kívánt, és a közbeszerzési eljárásban benyújtott

nyertes ajánlatban feltüntetett Mecalac/Terex/TLB890 típusú kotró-, rakodógép határidőben
történő leszállítása az eladón kívül álló okból, előre nem látható akadályba ütközik. A tárgybeli
gépet Angliában gyártják és az angol gyártó nem állított elő elegendő az új EU-s előírásoknak
megfelelő motort, amilyen motorral a jelen szerződés tárgyát képező eszközt is fel kell szerelni.
Eladó tájékoztatta arról is vevőt, hogy jelen szerződést módosító okirat aláírásának napján a gép
már Magyarországon van, de annak forgalomba helyezése és vevő részére történő átadása még
néhány napot fog igénybe venni, így az eredeti szerződésben megjelölt határidőben történő szállítás
kötelezettségének eladó nem tud eleget tenni.
Szerződő felek a fent rögzítettekre figyelemmel a hivatkozott adásvételi szerződés módosításában
állapodnak meg és a jelen „Adásvételi szerződést módosító okirat” elnevezésű okirat aláírásával
egyezően módosítják a Kbt. 141. § -ában foglalt rendelkezéseket alkalmazva.
Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy az eredeti szerződésben rögzített határidő a feleken
kívülálló és előre nem látható okok következtében beállott következmények és körülmények miatt
nem tartható, és a felek egyező akarattal a szerződést módosítják. Szerződő felek a jelen módosító
okirattal érintett adásvételi szerződést akként módosítják, hogy az eredeti szerződés 4. fejezetének
1. pontja törlődik és helyére az alábbi rendelkezések kerülnek:
„4. Teljesítési határidő
1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét úgy határozzák meg: hogy legkésőbb 2019.
szeptember 30. napjáig kell teljesíteni.”
A felek szándéka szerinti szerződésmódosítás kapcsán felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre hivatkoznak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket,
amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az
eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlattevő
helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. Az adásvételi szerződés módosítással
érintett elemei nem képezték a bírálati (értékelési) szempontrendszer részét a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban. Jelen szerződésmódosítás az adásvételi szerződés gazdasági
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a szerződésben rögzített eredeti
vételárat a szerződésmódosítás nem érinti és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt
ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemre nem terjeszti ki.
Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy jelen szerződésmódosítás a fent rögzített és mindkét
szerződő fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt
az adásvételi szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141. § (6) bekezdésével
összhangban álló módosítása megalapozott és indokolt, a felek által megvizsgált körülmények
megalapozzák a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás 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: 22410000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22410000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Taksony Nagyközség Önkormányzata (16645/2019)
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: Taksony Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14027143
Postai cím: Fő Út 85
Város: Taksony
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Micheller Anita
Telefon: +36 203306355
E-mail: Micheller.Anita@taksony.hu
Fax: +36 24520770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.taksony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Széchenyi István utca fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000083072019
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 Széchenyi István utca fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2335 Taksony, Széchenyi István utca 0+062,7-0+962 kmsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Széchenyi István utca fejlesztése, a 0+062,7-0+962 kmsz
burkolat rekonstrukciós munkái.
A 0+062,7 – 0+475 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 60 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 50 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése;
A 0+475 – 0+965 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 50 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 75 mm AC16 kötő (mNM) építése,

• 40 mm AC11 kopó építése.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás nem
építési hatósági engedélyköteles munka.
Részletes információk a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban.
(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:
08050 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A Széchenyi István utca fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (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: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca 2434/1
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: ut@szigetszilardkft.hu
Telefon: +36 205523086
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: 123193534
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:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2335 Taksony, Széchenyi István utca 0+062,7-0+962 kmsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Széchenyi István utca fejlesztése, a 0+062,7-0+962 kmsz
burkolat rekonstrukciós munkái.
A 0+062,7 – 0+475 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 60 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 50 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése;
A 0+475 – 0+965 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 50 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 75 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás nem
építési hatósági engedélyköteles munka.
Részletes információk a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban.
(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: 123193534
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca 2434/1
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: ut@szigetszilardkft.hu
Telefon: +36 205523086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli,
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „A Széchenyi István utca
fejlesztése” elnevezéssel (EKR000083072019).
2. Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni.
3. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
– kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötött 2019. május 31. napján. A szerződés
hatálybalépésének napja: 2019. május 31.
4. Felek a létrejött szerződést - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont alapján módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem eredményez ellenérték
növekedést.

2. A módosítás tartalma
1. A szerződés 5.1. pontja az alábbi teljesítési határidőt rögzítette:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: a szerződés
hatálybalépésétől számított 3 hónap.”
2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2019.
szeptember 15.”
3. A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése
1. Az eredeti szerződés 5.4. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Minden, a jelen szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior)
a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési
(több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett
volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama)
építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges.
Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal
kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a
szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.”
2. Az eredeti szerződés 5.5. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.”
3. Fentiek szem előtt tartása mellett a Vállalkozó munkavégzését a szerződés teljesítésének
időszakában felmerült, előre nem látható, alábbi (vis maior) tényezők akadályozták.
4. A teljes hosszon kialakítandó vízelvezetési munkákhoz szükséges anyagok a Vállalkozó által a
szerződés megkötését követően, június 3-án megrendelésre kerültek, de azok szállítási ideje az
eredetileg tervezett és a gyártó által előre jelzett 2-3 hét helyett 9 hét lett.
5. A teljesítési határidő fentiek miatti módosítása nem tekintendő a szerződés 5.5. pontja szerinti
elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható oknak, tekintettel arra, hogy
Vállalkozó jóhiszeműen bízott a megrendelt és visszaigazolt anyagok időben történő szállításában.
6. Továbbá az anyagok hiánya miatt egyéb munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása,
munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással sem oldható meg az eredeti teljesítési határidő
betartása.
Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal maradnak hatályban.
Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.
Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után, helybenhagyólag aláírják.
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: 2. Az eredeti szerződés 5.5. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.”
3. Fentiek szem előtt tartása mellett a Vállalkozó munkavégzését a szerződés teljesítésének
időszakában felmerült, előre nem látható, alábbi (vis maior) tényezők akadályozták.
4. A teljes hosszon kialakítandó vízelvezetési munkákhoz szükséges anyagok a Vállalkozó által a
szerződés megkötését követően, június 3-án megrendelésre kerültek, de azok szállítási ideje az
eredetileg tervezett és a gyártó által előre jelzett 2-3 hét helyett 9 hét lett.
5. A teljesítési határidő fentiek miatti módosítása nem tekintendő a szerződés 5.5. pontja szerinti
elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható oknak, tekintettel arra, hogy
Vállalkozó jóhiszeműen bízott a megrendelt és visszaigazolt anyagok időben történő szállításában.
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: 123193534 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123193534 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli,
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „A Széchenyi István utca
fejlesztése” elnevezéssel (EKR000083072019).
2. Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni.
3. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
– kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötött 2019. május 31. napján. A szerződés
hatálybalépésének napja: 2019. május 31.
4. Felek a létrejött szerződést - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont alapján módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem eredményez ellenérték
növekedést.
A módosítás tartalma
1. A szerződés 5.1. pontja az alábbi teljesítési határidőt rögzítette:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: a szerződés
hatálybalépésétől számított 3 hónap.”
2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2019.
szeptember 15.”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (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 (17229/2019)
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):
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 igen
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 igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A tárgyi munka megvalósításához szükséges zúzott kő anyag ellátás – a megszokottól jelentősen
nagyobb vásárlói igények miatt - akadozik. Ezen okok miatt a szerződés szerinti 2019. augusztus 31i határidő nem tartható.Vállalkozó végteljesítési ideje 2019. szeptember 30. napjára módosul.
Eredeti szerződésben: Teljesítési határidő: 2019. augusztus 31.
Módosított szerződésben: Teljesítési határidő: 2019. szeptember 30.
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 tárgyi munka megvalósításához szükséges zúzott kő anyag
ellátás – a megszokottól jelentősen nagyobb vásárlói igények miatt - akadozik. Ezen okok miatt a

szerződés szerinti 2019. augusztus 31-i határidő nem tartható.Vállalkozó végteljesítési ideje 2019.
szeptember 30. napjára módosul.
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:
2019/09/06 (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

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17144/2019)
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: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56943883
Postai cím: Munkásotthon Utca 66-68
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Orsolya
Telefon: +36 703309229
E-mail: vass.orsolya@uvzrt.hu
Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000820592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45261410-1
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:
Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45261410-1

További tárgyak:
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. kerület, Király u. 13. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(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: 30
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:
14441 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (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: K-KONSTRUKT Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64445980
Postai cím: Fő Utca 15
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: malnasi.norbert@k-konstrukt.hu
Telefon: +36 308211634
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: 28800000
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):

45261410-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45261410-1

További tárgyak:
45261400-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. kerület, Király u. 13. sz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 53
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: 33103570
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződés eredeti szövege:
1. A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám
alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó
költségvetés szerint.
2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a
szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül.
Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint)
A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő
ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes
és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó
28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras
fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos
jogszabályok alapján történik.
Módosítás:
1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király
u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció)
és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott
változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint.
2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései
Teljesítési határidő: 53 naptári nap.
A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26)
számított, 53 naptári nap.
3. A Szerződés „III.3.1. pontja:
A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a 2.2
pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 33.103.570 HUF, azaz Harminchárommilliószázháromezer-ötszázhetven forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában
meghatározott vállalkozói díj illeti meg.
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 szerz. teljesítés során a Megrendelő és Vállalkozó a Tervezővel
egyeztettek, a tárgyi építési beruházás céljai teljes körű megvalósulása érdekében, ill. arra
vonatkozóan, hogy a későbbi üzemeltetés során a felújítással érintett területeken további (víz)károk
ne keletkezzenek.A bontási munkák 1.üteme utáni Tervezői állásfoglalás/műszaki szakvélemény
szerint kiegészített, új műszaki tartalomban a változtatásokat és a bekövetkező késéseket az alábbi
tényezők együttesen okozzák:1) A szerződés teljesítés során felmerült előre nem látható ok/rejtett
hiba, mely az előzetes feltárás során nem volt észlelhető: Az eredetileg tervezett kialakítás - a nem
megfelelő meglévő aljzat miatt- nem kivitelezhető szakszerűen: A trapézlemez hullámvölgyeiben
nagy mennyiségű víz áll. Az eredeti rétegrend felső síkján található neoacid lemez szigetelés, ami
a ragasztásos rögzítés alapjául szolgált volna nem várt módon elvált az aljzatául szolgáló polisztirol
hőszigetelésről, így nem tud aljzatként szolgálni
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
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: 28800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33103570 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Új kialakítási javaslat:
A végleges megoldáshoz a teljes rétegrend elbontása szükséges a trapézlemez síkpontjáig, és új
műszaki tartalomnak megfelelően, új, korszerű, pára- és hő technológiailag jobb műszaki képességű
rétegrend kialakítása szükséges az alábbiak szerint:
o 1,5 mm vtg. PVC-P csapadékvíz elleni szigetelés (mechanikai rögzítéssel)
o 1 rtg. geotextília elválasztó- és alátétréteg
o 2- cm, polisztirol lejtésképzés 2,5 % lejtéssel, a megmaradó 4 db összefolyó irányába
o 12 cm vtg., új ( ezzel együtt száraz ) polisztirol hőszigetelés ( meglévővel azonos vastagságú )
o 1 rtg. párazáró lemez és ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés
o meglévő, megtisztított trapézlemez;
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (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

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (17256/2019)
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: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-214) zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000611392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03200000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
(2) Harkány
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

03142500-3

További tárgyak:
03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központja, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott friss zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése.
mennyiség: 10 688 kg, 9 620 db, 1 280 csomó
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség
30 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(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: 2019/01/01 (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:
00561 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-214 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: (2) Harkány
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (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: "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319831
Postai cím: Nárcisz Utca 34.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: vargaker@gmail.com
Telefon: +36 72412954
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: 4852484
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):

03200000-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

03142500-3

További tárgyak:
03200000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központja, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott friss zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése.
mennyiség: 10 688 kg, 9 620 db, 1 280 csomó, amelyek a módosítást követően a teljesítési időszak
rövidülésének arányában (36,44%-kal) csökkennek
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség
30 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.

(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: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/20 (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: 3084239
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319831
Postai cím: Nárcisz Utca 34.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: vargaker@gmail.com
Telefon: +36 72412954
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vevő 2019. augusztus 16. napján írásban jelezte az Eladó felé, hogy a Harkányi Egészségügyi
Központját érintő beruházás kivitelezőjének kiválasztása sikeresen lezárult. A kivitelezési munkák
a Vevő konyháját érintik, ezért a kivitelezés időtartama alatt a betegek és egészségmegőrző
programban részt vevők étkeztetését más módon kell megoldania. A Vevő nem talált olyan
megoldást, amelynek során a kivitelezés időtartamára eső élelmiszer beszerzéseit fel tudná
használni, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett az étkeztetést csak
külső szolgáltató igénybe vételével, az általa rendelkezésre bocsátott alapanyagokból tudja
biztosítani. Ennek megfelelően javaslatot tett a szerződés időtartamának, valamint azzal arányosan
a szállítandó termékek mennyiségének módosítására.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 10%-át (ez
ellenérték csökken), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek rögzítik, hogy a szerződés 11. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Jelen szerződés 2019. január 01-jén lép hatályba és 2019. augusztus 20. napjáig marad hatályban.”
Felek rögzítik, hogy a szerződésben foglalt áruk mennyiségét a szerződés időtartamának naptári
napokban számított csökkenésének arányában csökkentik.
A szerződés eredeti időtartama: 365 naptári nap
A szerződés módosított időtartama: 232 naptári nap
A módosulás mértéke: -36,44%
A szerződésmódosítás 2019. augusztus 16. napjától hatályos.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése.
Az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy mikor tudja megkezdeni a
hakányi telephelye konyháját érintő beruházást, továbbá mindent megtett annak érdekében, hogy
saját maga fel tudja használni a jelen szerződés keretében beszerzendő termékeket, de jogszerű
megoldást nem talált rá.
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: 4852484 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3084239 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

